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 الحٌـــــوانــــٌـــــــــة المملكــــة مــن الحشــــــرات موقـــــع              

Place of insects in the animal kingdom                   

 

 :األرجــــــــــل مفصـــلٌـــــــات لشــــعبـــــــة العـــــامــــــة الصـــفـــــات
General Characteristics of Phylum Arthropoda : 

 

 عمى المعروفة األنواع عدد يزيد إذ الحيوانات مف كبير عدد مف الحيوانية المممكة تتكوف
 األرجؿ مفصميات وشعبة ،Phyla الشعب أو لقبائؿا مف عدد عمى موزعة تقريباً  نوع 13500000

Phylum Arthropoda الحشرات طائفة تحتيا تندرج التي Class Insects ىذه وُتعد. إحداىا 
 أف مف الرغـ وعمى.  الحياة في نجاحاً  أكثرىا وربما.اإلطالؽ عمى الحيوانية الشعب أكبر الشعبة

 في جميعيا تتفؽ أنيا إال المعيشة وطريقة والتركيب الشكؿ حيث مف أفرادىا تختمؼ األرجؿ مفصميات
 :يمي ما أىميا مف عامة صفات بعض

 .أجزائو بعض في مرناً  يكوف ،(الكيتيف) الجميد مف صمب خارجي ىيكؿ ذات أنيا( 1
 ىذه وتحمؿ. مميزة مناطؽ ليكوف بعضيا يندمج قد حمقات عدة إلى ينقسـ جانبيًا، متماثؿ الجسـ أف( 2

 .بمخالب تنتيي المفصمية الزوائد مف أزواجاً  بعضيا أو الحمقات
 قد التي األطوار مف متتابعة سمسمة في نموىا ويكوف النمو، أثناء فترات عمى االنسالخ عمى القدرة ليا( 3

 .الشكؿ في كثيراً  تختمؼ
 متحورة نبيةجا فكوؾ ولمفـ(. الشرج فتحة) باإلست وتنتيي فـ بفتحة تبدأ التكويف كاممة اليضمية القناة( 4

 .االمتصاص أو لمقرض
 فراغ الجسـ وفراغ جانبية، بفتحات مزود الوضع ظيري والقمب المفتوح، النوع مف الدوري الجياز( 5

 .دموي
 الكتبية الرئات أو Tracheal system القصبي الجياز أو Gills الخياشيـ بواسطة التنفس يتـ( 6

Book Lungs نفسو الجسـ جدار خالؿ مف أو. 
 .غالباً  المخطط النوع مف الجسـ عضالت( 7
 .ممبيجي أنابيب أو( النفريديات) الكموية األجساـ بواسطة أساساً  اإلخراج يتـ( 8
 عصبي بحبؿ يتصؿ بالمخ، ُيعرؼ المريء فوؽ عقدي مركز مف المركزي العصبي الجياز يتكوف( 9

 .عصبية عقداً  يحمؿ بطني
 .الوجود نادرة التخنث وحالة غالبًا،( سالجن وحيدة حيوانات) منفصمة األجناس( 10
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 :األرجل مفصلٌات شعبة تقسٌم
 

 :اآلتية الخمسة الطوائؼ عمى تنقسـ األرجؿ مفصميات شعبة أف عمى المراجع معظـ وتجمع      

  Class Arachnida العنكبيات طائفة - 1

 تتنفس التي األرضية نواعاأل مف الكثير جانب إلى بالخياشيـ تتنفس مائية أرجؿ مفصمية تضـ      
 الطوائؼ بقية عف تميزىا( خارجية) مورفولوجية صفات الطائفة وليذه.  الرئوية والكتب التنفسية بالقصبات
 مالقط إلى متحور زوائدىا مف األوؿ الزوج أف حيث chelicerata  كالبات بذوات تسمى فيي. األخرى

 بالمحييات جميعيا األخرى الطوائؼ إلى يشار مابين chelicera الكالبية بالقروف تعرؼ كالبات أو
mandibulata لحى إلى تتحور فييا الرأس زوائد بعض ألف mandibles وتتميز. كفكوؾ تعمؿ 

 مقسـ والجسـ. األرجؿ لمفصمية األخرى الطوائؼ كؿ في توجد التي الزبانيات مف بخموىا أيضاً  العنكبيات
 . والحمـ والقراد والعناكب العقارب أنواع مثؿ.  الجسـ مؤخرةو  الجسـ مقدمة:  منطقتيف إلى الغالب في
  Class Crutacea القشرية الحيوانات طائفة -2

 مناطؽ ثالثة إلى مقسـ الجسـ.  الخياشيـ أو الجمد طريؽ عف تتنفس ولذلؾ مائية أفرادىا معظـ      
 الربياف)  الجمبرى مثاؿ. الصدرى الرأس ليكونا كثيراً  الصدر مع الرأس ويدمج والبطف والصدر الرأس ىي
. ) 
 ..Julus sp مثؿ Class Diplopoda رجؿ األلؼ ذوات طائفة -3
  Class Chilopoda رجؿ المائة ذوات طائفة -4

 متعددة عقؿ مف يتركب وجذع رأس مف يتكوف ممدود الجسـ. التنفسية بالقصبات تتنفس ، أرضية      
 .  Scolopendra sp (السكولوبندرا) 44 أـ:  مثاؿ. المفصمية الزوائد تحمؿ

 .والفراشات والنمؿ الجراد مثؿ Class Insecta الحشرات طائفة -5
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 ( ١خثلش حُؼٌ٘ز٤خص)  العقرب
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 العنكبوت ) طائفة العنكبيات (

 

 

 ( ١خثلش حُو٣َ٘خصحَُر٤خٕ أٝ حُـٔز١َ ) 
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 Class Insecta:  الحشرات طائفة

المممكة الحيوانية ، ونجد أف   األعداد الفعمية ألنواع   % مف77  حوالي  ة الحشراتتمثؿ طائف       
الحشرات ينتشر وجودىا في كؿ بقعة مف بقاع العالـ فوؽ سطح األرض أو تحت التربة ومنيا ما يعيش 

 . في الماء وقد وجدت الحشرات أيضًا في القطب الجنوبي حيث يصعب الحياة ىناؾ لعدـ وجود نباتات

ات مع بقية طوائؼ شعبة وتشترؾ الحشر   والحشرات ىي إحدى طوائؼ شعبة مفصميات األرجؿ .      
كوجود الييكؿ الكيتيني الخارجي وتقسيـ الجسـ إلى حمقات،   ألرجؿ في الصفات العامةمفصميات ا

  واالنسالخ ، وفراغ الجسـ الدموي، ووجود زوائد مفصمية إلى غير ذلؾ

 عمى منيا المعروفة األنواع عدد يزيد إذ األرجؿ مفصميات إلى تنتمي التي الطوائؼ أكبر الحشرات عدتُ 
 في يمثؿ ال العدد ىذا أف البعض ويعتقد( الحيوانية المممكة) جميعيا الحيوانات عدد مجموع أرباع ثالثة

 ىي الحشرات تعتبر. الطبيعة في فعالً  توجد أف يحتمؿ التي الحشرات عدد خمس سوى الحقيقة
 .الطيراف عمى تقوى التي الوحيدة الفقارياتال
 
 

 تتميز الحشرات فإف ليياإ اإلشارة سبؽ التي األرجؿ لمفصميات العامة الصفات إلى وباإلضافة
 :أهمها أخرى صفات ببعض

 والبطف ،Thorax والصدر ،Head الرأس ىي واضحة مناطؽ ثالث إلى الجسـ ينقسـ( 1
Abdomen، صغير غشائي بعنؽ بالصدر الرأس ويرتبط. 

 مف االستشعار،وزوج قروف مف زوج وىي الحس، أعضاء بعض ويحمؿ حمقات ست مف الرأس يتكوف( 2
 التي الحشرات في كما األعيف وجود ينعـ وقد. بسيطة عيوف توجد ال أو توجد وقد عادة، المركبة العيوف
 .الحشرة تغذية لطبيعة تبعاً  تختمؼ التي الفـ أجزاء الرأس تحمؿ كما. الكيوؼ في تعيش

 ويحمؿ.الخمفي والصدر األوسط، األمامي،والصدر الصدر: ىي حمقات ثالث إلى الصدر ينقسـ( 3
 وزوجيف ،(الصدر حمقات مف حمقة بكؿ زوج. )األرجؿ مف أزواج ثالثة تضـ التي الحركة أعضاء الصدر

 يختزؿ وقد(. الخمفي ربالصد الخمفي ويرتبط األوسط بالصدر منيما األمامي يرتبط) عادة األجنحة مف
 .اتزاف دبوسا الخمفي الزوج محؿ ليحؿ األمامي وىو فقط واحد زوج إلى األجنحة عدد
 في الكاممة الحشرات في البطف حمقات تحمؿ وال(. حمقة6-11 )  الحمقات مف عدد مف البطف تتكوف( 4

 .الخارجية ناسؿالت وأعضاء الشرجية والقروف المالمس باستثناء جانبية زوائد الحشرات معظـ



8 

 

 وعف المائية، الحشرات في وبالخياشيـ األرضية، الحشرات في اليوائية القصبات بواسطة التنفس يتـ( 5
 .الطفيمية الحشرات في الرقيؽ الجسـ جدار طريؽ

  : تعالى قاؿ

 )7ر:القم) (ُخشَّعًا َأْبَصاُرُهْم َيْخُرُجوَن ِمَن اْْلَْجَداِث َكَأنَُّهْم َجرَاٌد ُمْنَتِشرٌ (

  

 

 

 

 المميزات العامة لمحشرات

قدرة الحشرات عمى االنتشار لقدرتيا عمى الطيراف الذي مكنيا مف االنتشار إلى جميع البيئات –  7
 والمناطؽ فيذا قمؿ التزاحـ والتنافس

قدرة الحشرات عمى التأقمـ فيي تعيش في جميع البيئات مف القطب إلى خط االستواء فيي  –  2
  النباتات وبعضيا متخصص في نبات معيف كما أف بعضيا متطفؿ تعيش في عمى جميع
وبعضيا يعيش في الينابيع الساخنة والبعض في المناطؽ الباردة بدرجة  عمى كائنات أخرى 

 تحت الصفر. كذلؾ تعيش في الكيوؼ 55

  ممـ لذلؾ تحتاج الى طعاـ قميؿ ومكاف صغير 75 – 6حجـ الحشرات صغير غالبًا مف  –  3

 الحشرات فالحشرات عنيدة تحقؽ مأربيا عناد –  4

تركيب جسـ الحشرة فيو ىيكؿ خارجي صمب متمفصؿ يمكنيا مف الحركة في أي اتجاه  –  5
 .والمبيدات  ويقاـو الحرارة وفقداف الماء

 القدرة عمى حماية نفسيا بالتخفي وبناء شرنقو – 6
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 .يف البيضسرعة التكاثر فالحشرات تتكاثر بسرعة وبطرؽ مختمفة وتطمؽ مالي – 7

 : اإلنتشار على الحشرات ساعدت التً اإلمتٌازات

   Exoskeleton الخارجً الهٌكل وجود - 1

 كسلسذكلينتي  لهذس أخذي  مذناة بإضذسف  تتصذل  التذ  الكذسيتي  مذسة  مذ  األسذس  فذ  يتكذن  الذي  للجسم

 فهذن ، كثيذي  نفنابذة خذةمست لذ  نيذإة  الجسذم يؽطذ  صلبس للهيكل الؽطسء فيصبح ناألمالح نالصبؽست

 علذ  فيحذسف  الجسذم مذ  للمذسء الزابذة التبخي نيمنع البيبي  نالعنامل األعةاء م  اليخن  األعضسء يحم 

 الحينانذست فذ  أشذةاس علذ  تكذن  التبخذي نعمليذ .  نالحسي  الجسف  البيبست ف  الجفسؾ م  الجسم أجهز 

 ن يفذ  اذ  التبخذي فعمليذ  جذةا يذي كب حجمذ  إلذ  الحيذنا  سذطح مسذسح  نسب  فيهس تكن  الت  الصؽيي 

 لنال المعيش  بيي  للحشيات مميتس يكن  أ  الممك  م  كس  التبخي عسمل فإ  نلهيا حجم ن يف  ال سطح

 الهيكذل يفعذل كمذس تمسمذس الجسذم عضالت ليبط ةعسم  يكن  الهيكل ايا أ   كمس.  الخسيج  الهيكل نقسي 

 الحشذي  فذ  الحذ  أعضذسء نتذيتبط اذيا الحبلي  الحينانستن اإلنسس  ف ( نالؽضسييؾ الع سم)  الةاخل 

 . الهيكل ايا م  مختلف  أجزاء عل  تقع ناللم  نالينق الشم نأعضسء فسلعين  الخسيج  بسلهيكل

 -: Small size الحشرة حجم صغر -2

 فسلحشذي  العذةة قليلذ  ضذخم  كبيذي  حينانذست مذ  بذةال عةيذة  صذؽيي  حينانذست إل  تطنيت فسلحشيات

 في  تختبا صؽيي مكس  نال  الؽياء م  قليل  كمي  إل  تحتسج الحجم فييهص

 . القسسي  نال ينؾ األعةاء م  

 -: العاملة األجنحة وجود - 3

 نمذذ  أعذذةابهس مذذ  الهذذين  علذذ  أقذذة فهذذ  ناالنتشذذسي البقذذسء علذذ  أكبذذي قذذةي  لهذذس الطيذذسي  الحشذذيات أ 

 نالحشذي  متبسعة  مسسحست عل  المنزع القليل الؽياء م  االستفسة  تستطيع نأنهس المالبم  ؼيي ال ينؾ

 منسسذب  أمسك  نع  التزانج لؽيض األخي الجن  ع  نالتفتيش السع  م  أفضل بشكل تتمك  المجنح 

 . كبسياس بيب  ع  فيهس الصؽسي بيب  تختلؾ الت  الحشيات ف  خسص  صؽسياس نتيبي  البيض لنضع

 

 -: الحشرة عٌشةم لتالئم الجسم تراكٌب تحور - 4 

 حيذس  لذتالبم أن األصذلي  لن سبفهذس إضذسفي  ن ذسبؾ أمذس0 لتذإة  الجسذم مذ  معين  تياكي  أحيسنس تتحني 

 الضذذخم المذذسء نبذذق  Mantidae النبذذ  فذذي  كعسبلذذ  المفتيسذذ  الحشذذيات بعذذض ففذذ  نبيبتهذذس الحشذذي 

Belostomatidae  المشذ  إلذ  بسإلضذسف  الفذياش نمسك قنص ن يف  الةاء األمسمي  األيجل تحنيت 

 أكثذي يذإة  أصذبح الناحة العضن أ  أ  المش  ن يف  إل  إضسف  للحفي أن للسبسح  األيجل تحنيت أن

 . ناحة  ن يف  م 
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 معذس االثنذي  كذال أن مسبيذ  أن بييذ  كسنذت إ  الحشذي  معيشذ  يالبذم بمذس للحشذي  التنفسذ  الجهذسز نيتحني

 . الحشيات فم أجزاء أنناع ف  يكي  سيؤت  كمس تؽييتهسن يتفق بمس الحشي  فم أجزاء أيضس نتتحني

        Complete Metamorphosis الكامل التشكل -5

 األشذكسل مختلفذ  أيبع  بؤطناي الحشي  فتمي نمناس بطييق  الحينانست بقي  ع  الحشيات م  كثيي تنفية

 Feeding المتؽذي  طذنيال ناذن  Larva الييقذ  ثذم  Egg البيضذ  ناذ  – الكسمذل التشذكل حسلذ  فذ  –

stage  فسلعيياء Pupa  الكسمل  فسلحشي  السسك  الطني نان Adult  نف  ناالنتشسي التكسثي طني نان 

 – الكسمذل الطذني تؽيي  أمس الييق  تؤخي  الي  الؽياء عل  الحقيق  النمن يعتمة الحيس  تسييخ م  الننع ايا

 أن البذيض إلنضذسج ضذينيي  تكذن  قذة فؤنهذس – الكسمذل الحشذيات تتؽذي  ال الحشذيات أنذناع بعذض ف 

 إل  الحشيات حيس  م  النمط مك  لقة نمعيشتهس الحشي  لنشسط الالزم  الطسق  نلتنفيي المنني  الحينانست

 أؼييذ  نتتنذسنل الكسمل  الحشي  معيش  ع  يختلؾ مكس  ف  الحشيات أنناع مع م ف  الييقست تعيش أ 

  فذ  الييق  فتعيش نالمكس  الؽياء عل  الناحة  الحشي  أطناي بي  لتنسف ا تقليل عل  يلك فيسسعة مختلف 

 تكذن  حيذ  نتكسثياذس انتشذسياس تالبم أخي  بيب  ف  الكسمل  الحشيات نتعيش السييع نمناس تتالءم بيب 

 الطذذني نيسذذسعة البذيض  فقذذ  بعذة الييقذذست لتؽييذذ  منسسذب  أمذذسك  عذ  نالتفتذذيش التنقذذل علذ  قذذةي  أكثذي

 فذ  الحشذي  بسختبذسء األعذةاء مهسجمذ  نتفذسة  الصذعب  البيبيذ  ال ذينؾ تجسنز عل (  العيياء)  السسك 

.  عذيياء إلذ  تحنلهذس قبذل الييق  تصنعهس شينق  ةاخل أن األشجسي قلؾ تحت أن التيب  ف  محمي  أمسك 

 تذ ح تطذنل الطذني اذيا مذة  فذإ  العذيياء طذني فذ  ناذ  الحشذي  علذ  مالبم  ؼيي  ينؾ ميت نإيا

 .  ال ينؾ تلك م  الحشي  فتنجن الصعب  الفتي  تمض 

 

 

     High fecundity:  العالٌة الخصوبة-6

 أعذةاة زيسة  عل  تسسعة الت  المهم  العنامل م  نا  جةية  أفياة إلنتسج كفسءتهس ا  الحشي  نخصنب 

 ف  البيض م  األلنؾ مبست عة  تضع مثال العسل نحل أن كسلنمل االجتمسعي  الحشيات فملك  الحشيات

 علذ  مذثال ضذيبنس نلذن حيستهذس فتذي  طيلذ  البيض م  مبست عة  المنزل  اليبس  أنث  نتضع حيستهس فتي 

 ينسيي بةاي  ف  يتزانجس أ  من  نيكي ألنث  قةي لن أن  لنجةنس المنزلي  بسليبسب  للحشيات التنسسلي  الكفسء 

 . ناكيا جةية م  نتتكسثي تكبي الت  نالصؽسي البيض نينتجس

 . الييي  ايه عةة ألصبح السن  نف  م  أؼسط  شهي إل  بؤكمل  يحيس أ  اإلنتسج ايا لكل قةي نلن

)  حذنال  ايتفذسع إلذ  األيضذي  الكذي  لتؽطيذ  تكفذ  فيةا 191ن010ن000ن000ن000ن000ن000

 العنامل أل  يقسماأل ايه مثل إل  عةاةاس‘ تصل فال ايه العسلي  الحشيات خصنب  م  نبسليؼم سم(  11

 المختلفذ  أنناعهذس بذي  نالتنسف  لمعيشتهس الالزمي  نالمكس  نالؽياء الجني  ال ينؾ مثل المتعةة  البيبي 

 معذي  تذناز  لحفذ  ةنياذس تلعذ  العنامذل اذيه كل نؼيياس الطبيعي  األعةاء الناحة الننع أفياة نضم 

 . نمعيشتهس الحشيات نتشسيا ف  تسسام كبيي  أعةاةاس تزال فال ايا نمع ألعةاةاس



11 

 

   cycle      –Short Life قصٌرة الحٌاة دورة-7

 االسذتفسة  تسذتطيع فؤنهس الحشيات حيس  ةني  قصي نبسب  متعسقب  عةية  أجيسل إنتسج إل  يإة  مس نايا

 نقصذي العسليذ  الحشذيات فخصذنب  قصذيي  بسذيط  لفتذي  حتذ  تسذتمي التذ  الحسن  البيبي  ال ينؾ م 

 بيبذست مذ  يالبمهس مس كل لتحتل الحشيات فتنتشي التسلي  األجيسل أفياة تزاية إل  معس تإةيس  يستهسح ةني 

 . النجنة ف  أنناعهس نتستمي األخي  البيبست ف  تستمي مس لسب  معين  بيب  م  الكت فإيا

   Persistence  الحشرات عناد -8

 تذينم نحلذ  أن طعسمذ  علذ  لتتؽذي  تقتذي   يبسبذ أن اإلنسذس  جسذم علذ  تتؽذي  ناذ  بعنضذ  ياقبنس لن

 نفذ  ؼذيابهس ألخذي طيةاذس مذ  بسليؼم عةية ميات نيعنة نيلح يثسبي منهس كل نجة مثال اليحيق ايتشسؾ

 . حسجتهس فتسة تقتل لم إ  أاةافهس إل  تصل أ  البة النهسي 

 أن جنسذس أن أنملجذس ؼياء كس  سناء المختلف  أاةافهس إل  النصنل ف  األسلن  بنف  الحشي  نتتصيؾ

 . ننعهس نيستمي نتتكسثي ستعيش فإنهس حسجتهس سة عل  الطييق  بهيه قسةي  الحشي  ةامت نمس ؼيياس

 

  الصٌفً والبٌات الشتوي والبٌات السكون-9

Diaoause, Hiberation & Aestivation  

أحد أطور الحشرة يساعد السكون والبيات في الحشرات علي تحمل الظروف الغير مناسبة حيث يسكن 
 في الظروف الغير مناسبة وال يتغذي لحين تحسن الظروف مرة أخري فيعود للتغذية والتكاثر من جديد .

 

 الشكل الظاهري لمحشرات

 : Body wall or integument جدار الجسـ أو الجميد

األضرار يغطي جسـ الحشرة ىيكؿ كيتيني وظيفتو حماية األعضاء واألنسجة الداخمية مف الجفاؼ و 
األخرى كما يتصؿ بو العضالت وترتكز عميو كما أنو يحدد شكؿ الحشرة. ويشتمؿ الجميد عمى الطبقات 

 :التالية مف الخارج إلى الداخؿ

 :(الجميد السطحي )فوؽ جميد-أ

وىو طبقة رقيقة جدًا تشتمؿ في الحقيقة عمى عدة طبقات متراكبة بعضيا فوؽ بعض وىي مف الخارج 
 :ا يميإلى الداخؿ كم
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 وتتكوف مف مادة بروتينية دىنية في الغالب Cement layer الطبقة األسمنتية .7

 .وىي تكسب الجميد عدـ نفاذيتو لمماء Wax layer الطبقة الشمعية .2

 ثـ Polyphenol طبقة البوليفينوؿ .3

وىي مكونة مف مادة بروتينية دىنية وىي غير منفذة لمماء  Cuticulin طبقة الكيوتيكيوليف .4
 .أثر باألحماض أو القمويات المخففةوال تت

 -: كذلؾ إلى  الجميد االبتدائي: ينقسـ-ب

مختمطة بحامض   الجميد الخارجي :وىو أصمب طبقة مف طبقات الجميد وىي طبقة كيتينية .7
 .التانيؾ وتحدث بو عممية التصمب

ب بيا بعض الجميد الداخمي: وىو أسمؾ الطبقات وىي مرنو تحتوي عمى الكيتيف والبروتيف وتترس .2
أمالح مف الكالسيوـ لتزيد مف صالبة الجميد ويخترقيا عديد مف القنوات الثقبية تمتد مف خاليا 

 .البشرة

 :البشرة الداخمية أو تحت البشرة-جػ

 :وتتكوف طبقة البشرة الداخمية مف صؼ واحد مف الخاليا تنتشر بينيا خاليا غدية ومف أىـ وظائفيا

          إفراز طبقة الجميد .7

 إفراز سائؿ االنسالخ .2

 تساعد عمى إلتئاـ الجروح .3

 تمتص نواتج ىضـ الجميد القديـ .4

 وترتكز خاليا البشرة عمى غشاء رقيؽ غير خموي يعرؼ بالغشاء القاعدي      

ومف الميـ أف نشير ىنا إلى أف كؿ األعضاء والتراكيب التي توجد في أي حشرة تكوف مغطاة أو       
ولمجميد عدة  . ماعدا منطقة المعى المتوسط حيث تحدث عممية اإلمتصاص مبطنة بطبقة مف الجميد

 :وظائؼ مف أىميا

        يعمؿ كدعامة لمحيواف ككؿ .7

 تدعيـ األجنحة .2

       التقميؿ مف عممية فقد الماء .3
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 التحور لمعمؿ كأعضاء لمحس .4

بمناطؽ يكوف الجميد صمب في بعض المساحات ويظؿ ناعـ رقيؽ في مناطؽ أخرى تعرؼ       
 .األغشية المفصمية وذلؾ لتسييؿ حركة الزوائد والجسـ

 

 

 

 

                                                        Body wall or integumentجدار الجسـ أو الجميد 
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   Moulting or Ecdysis اإلنســـالخ

األرجؿ وذلؾ لمتغمب عمى صالبة الييكؿ يعتبر اإلنسالخ عممية أساسية لمنمو في شعبة مفصميات        
 . الخارجي لمجسـ

 :وتتـ عممية اإلنسالخ عمى عدة مراحؿ ىي

وتفرز   الجميد الداخمي )اإلندوكيوتيكؿ( الموجودة فوقيا  تستطيؿ خاليا البشرة وتنفصؿ عف طبقة .7
اخمية لمجميد سائؿ اإلنسالخ الذي تفرزه غدد االنسالخ . يقوـ سائؿ االنسالخ بإذابة الطبقات الد

القديـ )الجميد الداخمي( . ويتراكـ سائؿ اإلنسالخ في الفراغ الذي يحدث نتيجة لذوباف الطبقات 
الداخمية ونتيجة ليذا الذوباف تحدث عممية تمييف أو تنعيـ لمجميد القديـ وذلؾ بانسحاب أمالح 

 .الكالسيوـ المختزنة بو ثـ يقـو الحيواف بتخزينيا لحيف اإلحتياج إلييا
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بدًءا بالجميد السطحي الذي يقوـ أيضًا بحماية   تبدأ خاليا البشرة في إفراز وتكويف الجميد الجديد .2
الجميد الجديد وفي ىذه الحالة يكوف الجميد الجديد تحت القديـ مباشرة وفي نفس الوقت ينفصؿ 

 .سائؿ االنسالخ إلى جزئيف أحدىما العموي فعاؿ واآلخر السفمي غير فعاؿ

ويكوف ضعيفًا نظرًا لعدـ وجود   قاؽ عمى إمتداد الصدر والرأس خالؿ خط وسطييحدث إنش .3
  طبقة الجميد الخارجي فيو بحيث ينشؽ نتيجة أي ضغط خفيؼ مف داخؿ جسـ الحشرة وكذلؾ

يتـ تدمير لبعض األغشية المفصمية حتى تسيؿ عممية إنسحاب جسـ الحشرة مف الجميد القديـ 
 .رأس ثـ البطف. فيبرز الصدر أواًل ثـ ال

وفي بداية وجود الجميد الجديد تحدث عممية النمو حيث يكوف ال يزاؿ لينًا إلى أف تحدث عممية  .4
 .تصمب الجميد الجديد ثـ تميزه إلى الطبقات المعروفة لمجميد

كما يطمؽ عمى  Stadium "ويطمؽ عمى المدة التي تقضييا الحشرة بيف كؿ إنسالخيف "فترة
أو بمعنى آخر الشكؿ الذي تأخذه الحشرة أثناء   .instar "خيف "عمرطور الحشرة بيف إنسال

وعندما تصؿ الحشرة إلى صورتيا الكاممة تعرؼ حينئذ بالطور   Instar كؿ فترة بالمظير
 adult or imago اليافع

وتحدث عممية اإلنسالخ تحت تحكـ نوعيف مف اليرمونات أحدىما يساعد عمى إتماـ عممية 
الذي تفرزه غدة الصدر األمامية وذلؾ  Ecdysone  ىرموف اإلنسالخوىو   اإلنسالخ

واليرموف اآلخر يمنع   بتنظيـ وبتوجيو مف ىرموف آخر ُيفرزمف خاليا عصبية خاصة في المخ
 . Juvenile         وىو ىرموف الشباب  ويوقؼ عممية اإلنسالخ

ات البيئية المناسبة والغير مناسبة وكذلؾ التغير   وتتوقؼ عممية اإلنسالخ عمى التوازف بينيما  
فمثاًل توفر الغذاء والضوء والحرارة المناسبة تساعد عمى عممية اإلنسالخ أما البرودة وشدة الضوء 

 .وقمة الغذاء فيي تمنع عممية اإلنسالخ

مما سبؽ نجد أف وجود ىذا الجميد الصمب الميت والغير قابؿ لإلمتداد جعؿ النمو تدريجيًا 
لذلؾ فإف المفصميات عامة والحشرات خاصة تنسمخ مف وقت آلخر ويكوف النمو فييا و  مستحيالً 
 . متقطعاً 

وعمى  Stadium "ويطمؽ عمى المدة التي تقضييا الحشرة بيف كؿ إنسالخيف "فترة      
أو بمعنى آخر الشكؿ الذي تأخذه الحشرة أثناء كؿ فترة بالمظير أو   طور الحشرة بيف انسالخيف

 وعندما تصؿ الحشرة إلى صورتيا الكاممة تعرؼ حينئذ بالطور اليافع  Instar العمر

adult or imago  ويطمؽ عمى المدة بيف فقس البيض ووضع الحشرة البالغة لمبيض اسـ
   Generation الجيؿ
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 خطوات االنسالخ ؼ الحشرات

 y Integumentar: بروزات جدار الجسم ) الخموية وغير الخموية ( مكونات و 

Processes 

 وحممو االشكاؿ المختمفة الصفائح مف العديد الى انقسامو الحشرات في الجسـ جدار مايميز اىـ مف      
 .الحشرات وتصنيؼ تقسيـ عند بالغة اىمية التراكيب وليذه الخارجية الشيتية والنموات الزوائد مف لمعديد

 

 

 :sclerites  الصفائح  -7

 والشفة كالدرقة بعضيا عف الصفائح ويفصؿ بالصفائح الجسـ بجدار الصمبة المساحات تسمى      
 االدراز عمييا يطمؽ الجدار ىذا عمى الصعيفة االغشية مف خطوط او الجسـ جدار مف انتثناءات العميا

sutures عرضي بدرز الدرقو تنقسـ مثمما ثانوية صفائح الى ادراز بواسطة الرئيسية الصفائح تنثسـ وقد 
 . الجراد في بالجمجمة الجبية كإندماج االدراز فتتالشى الصفائح تمتحـ وقد خمفية واخرى ماميةا درقة الى

 :cuticular appendages      الشيتينية الزوائد -2

 في متخصصو خاليا تفرزىا غشائيو حمقة بواسطة الجسـ بجدار تتصؿ دقيقو شيتينية تراكيب ىي      
 :اما ئدالزوا وىذه الداخيمة البشرة طبقة
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 بإمتداد تظير التي macrotrichia or setae المتحركة الشعيرات وتسمى التركيب بسيطة        -
 عميو يطمؽ الشعيرت قاعدة عند تجويؼ في ينتؤ مرف غشاء عمى يتحرؾ الجسـ جذر مف مجوؼ خارجي
 .الشوي التجويؼ

 مف العديد ارجؿ عمى تنتشر التي spurs المتحركة المياميز وتسمى التحامات مف مركبة        -
 .الحشرات

 clothing hairs كأسية شعيرات تظير حيث الحشرات في المتحركة الشعيرات اشكاؿ وتتنوع      
 التي scales الحراشيؼ عمييا يطمؽ فاصؿ  الجسـ بجدار وتتصؿ تتفمطح قد او النحؿ في كما متفرعة
 . دقيقات وابي  الفراشات جزاء وبعض اجنحة تغطي

 sensory الحسية الشعيرات ضمف لتصبح العصبي بالجياز داخميا المتحركة الشعيرات تتصؿ وقد      
 .الخارجية المؤثرات بإستقباؿ تختص التي
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The four basic types of cuticular protuberances:  

(a) a multicellular spine; (b) a seta, or trichoid sensillum;  

(c) acanthae; and (d) microtrichia 

 

 

 : Colourationالتموين في الحشرات

 :يمكف تقسيـ لوف الحشرات إلى

وىي نتيجة لوجود مواد ذات تركيب كيميائي معيف ليا القدرة عمى إمتصاص  : األلواف الكيميائية -أ
 .بعض موجات الضوء وعكس البعض اآلخر وتشمؿ الموف األسود والبني واألصفر والبرتقالي

وىي تحدث نتيجة لحدوث إنعكاسات ضوئية عمى بعض أجزاء الحشرة ومثاؿ   :اف الفيزيائيةاأللو  -ب
 .ذلؾ الموف األبيض

وىي تحدث نتيجة لبعض التحورات التركيبية مضافًا إلييا طبقة مف  : األلواف الكيميائية والفيزيائية -جػ
 .الصبغة. مثاؿ ذلؾ الموف األخضر الزمردي والذىبي

 Body regions of the insectة مناطؽ جسـ الحشر 
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 : يتكوف جسـ الحشرة مف حمقات عددىا عشروف وىذه الحمقات تتجمع لتكوف ثالث مناطؽ رئيسية ىي

 . ويتكوف مف ستة حمقات مندمجة Head الرأس .7

 .ويتكوف مف ثالث حمقات Thorax الصدر .2

 .ويتكوف مف إحدى عشر حمقة  Abdomen البطف .3

جسـ زوج مف الزوائد يكوف واضحًا في الجنيف ولكف تختفي أو تختزؿ ويتصؿ بكؿ حمقة مف حمقات ال
 .بعض ىذه الزوائد بعد خروج الحشرة مف البيضة
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 مناطؽ الجسـ في الحشرات
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 مناطؽ الجسـ في الحشرات 
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  مناطؽ الجسـ في الحشرات 
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 مناطؽ الجسـ في الحشرات 

 

  :Head and its appendagesالرأس وزوائده 

 

abdomen 

thorax 

haed 
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يتركب رأس الحشرة مف عدد مف الصفائح تكاد تمتحـ بعضيا ببعض تمامًا ليتكوف غالفًا متماسكًا صمبًا 
يعرؼ بػ عمبة الرأس تحمي األجزاء التي في داخميا وأىميا المخ . ويفصؿ الرأس عف الصدر جزء 

زوجًا مف قروف اإلستشعار وزوجًا مف  غشائي رقيؽ ىو العنؽ . ويحمؿ الرأس أعضاء الحس وىي
 .العيوف المركبة وقد توجد عيوف بسيطة، كما يحمؿ أجزاء الفـ

 

 :Head capsuleعمبة الرأس 

 :تتركب عمبة الرأس مف الصفائح اآلتية

 :مف السطح العموي أو األمامي-أ

وىي عبارة عف المنطقة الظيرية مف الرأس وتغطي الرأس مف :Epicranium الجمجمة .7
 -في أغمب الحشرات–أعمى وتمتد إلى الخمؼ حتى منطقة الثقب المؤخري، ويقسـ الجمجمة 

في الوسط الدرز الجمجمي الذي يتفرع إلى فرعيف يتجياف إلى األماـ أو إلى أسفؿ )حسب 
اتجاه الرأس( يعرفاف بػ الدرزيف الجبيييف والجبية ىي الجزء المحصور بيف ىذيف الفرعيف مف 

 .لعيف البسيطة الوسطيةاألماـ ويحمؿ ا

وىي عبارة عف الجزء العموي مف الجمجمة فوؽ الجبية مباشرة بيف  :Vertex قمة الرأس  .2
 .العينيف المركبتيف
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وىي الجزء الضيؽ الذي يقع أسفؿ الجبية مباشرة وتحمؿ في أسفميا  :Clypeus الدرقة  .3
 .الشفة العميا

ة مباشرة مف أسفؿ كـ أنيا تغطي الفكيف وىي الجزء الذي يمي الدرق :Labrum الشفة العميا  .4
 .العموييف مف األماـ

وتشمؿ كؿ المساحة الجانبية أسفؿ وخمؼ العينيف عمى كؿ جانب ،   Gena (الوجنة)الخد .5
 (ويتصؿ بيا كؿ مف الفكيف العموييف )المحيياف

 .وىو الجزء الذي يصؿ بيف قمة الرأس والرقبة مف الخمؼ :Occipt القفا  .6

 :لسفمي أو الخمفيمف السطح ا -ب

 .لجمجمة: تمتد نحو الخمؼ حتى الثقب المؤخري. ا7

وىو الفتحة التي يمر منيا المرئ والحبؿ  :Occiptal foramen الثقب المؤخري  .7
 .العصبي وتتصؿ حوافيا بالعنؽ الغشائي الذي يربط الرأس بالصدر

ؿ المالمس وتوجد في وسط مقدمة الرأس مف أسفؿ ، وىي تحمLabium : الشفة السفمى .2
 .الشفوية

وىما عبارة عف الجزئيف الموجوديف عمى جانبي الشفة السفمى  :Maxillae الفكاف السفمياف .3
 .ويحمؿ كؿ منيما مممسًا فكياً 
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 عمبة الرأس في الحشرات

 

 

 

 أوضاع الرأس 

أجزاء الفـ فييا والرأس في الحشرات يمكف تقسيميا إلى عدة أنواع تبعًا إلتجاه محورىا الطولي وموضع 
 : إلى
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يكوف المحور الطولي لمرأس عمى   :Prognathousرأس ذو أجزاء فـ أمامية  -7
، النمؿ  السوسإمتداد المحور الطولي لمجسـ وتكوف أجزاء الفـ أمامية الوضع كما في 

 .األبيض

 

 

يكوف المحور الطولي Hypognathous: (  ) عمودية  رأس ذات أجزاء فـ سفمية -2
ًا عمى المحور الطولي لمجسـ وتكوف أجزاء الفـ عمى الجية البطنية لمرأس عمودي

 .)سفمية( كما في الجراد والذبابة المنزلية
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تنحني  :Opithognathous( رأس ذات أجزاء فـ سفمية بطنية ) سفمية مائمة -3
الرأس إلى الخمؼ عمى السطح البطني لمحشرة وتوجد أجزاء الفـ بيف الزوج األمامي 

 .ي وضع مائؿ كما في قافزات األوراؽ والبقة الخضراءلألرجؿ ف

 

  

  

 

  

 Antennaeقروف اإلستشعار 

مف أىـ مميزات الحشرات ىو وجود زوج مف قروف اإلستشعار تتصؿ بالجزء األمامي مف الرأس       
 .بيف العينيف المركبتيف

لى أشكاؿ مختمفة وقد يختزؿ يخرج كؿ قرف مف تجويؼ يعرؼ بنقرة قرف اإلستشعار وىو يتحور إ      
 .في بعض الحشرات حتى يكاد ال يتجاوز ندبة صغيرة

وتعتبر قروف اإلستشعار أعضاء حسية. فيي لممس كما في الجراد أو لمشـ كما في بعض أنواع       
الذباب ، أو لمسمع كما في البعوض. ونادرًا ما نجد أنيا تتحور لتؤدي وظائؼ أخرى مثؿ التنفس في 
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خنافس المائية أو لمقبض عمى األنثى أثناء التزاوج. وفي بعض الحشرات توجد فروقًا مورفولوجية بعض ال
 .في قروف اإلستشعار تفرؽ بيف الذكر واألنثى

 :ويتركب قرف اإلستشعار مف ثالثة أجزاء رئيسية ىي

 .وىو العقمة األولى أو القاعدية لقرف اإلستشعار وىو أطوؿ العقؿ Scape :  األصؿ .7

 .وىو العقمة التالية لألصؿ وىي أصغر قمياًل مف األصؿ :Pedicel نؽالع .2

وىو الجزء الباقي مف قرف اإلستشعار ويتكوف عادة مف  Flagellum: ( السوط)الشمراخ .3
عدد مف العقؿ التي قد تتحور لتكوف األشكاؿ المختمفة لقروف اإلستشعار وقد يكوف عقمة 

 .واحدة في بعض األحياف

عضالت قرف اإلستشعار التي تتصؿ بقاعدة األصؿ، وىذه العضالت تمكف األصؿ أف ويوجد في الرأس 
يتحرؾ وحده، ثـ عضالت أخرى ناشئة مف األصؿ تصؿ إلى قاعدة العنؽ ولذلؾ يمكف لمعنؽ أف يتحرؾ 

 .وحده أيضًا. إنما السوط ليس لو عضالت خاصة بو ويستمد حركتو تبعًا لحركة العنؽ
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 اإلستشعار تركيب قرف 

  Types of Antennaeأشكال قرون االستشعار

 : Geniculateالمرفقى  –أ 

كما ىو الحاؿ في أنواع السوس وفيو تنثني عقمة الشمروخ عمى عقمتي األصؿ والعنؽ وتكوف زاوية 
 .منيما

أنواع  فى النماذج التالية تكوف أجزاء قرف االستشعار عمى استقامة واحدة كما ىو الحاؿ فى معظـ – ب 
 :  الحشرات وتحت المجموعة توجد النماذج التالية

وفيو يستدؽ عقؿ الشمروخ تدريجيًا نحو الطرؼ كما ىو الحاؿ فى    : Setaceousالشعرى     (1)
 .الصراصير

وفيو تكوف عقؿ الشمروخ متجانسة في الحجـ تقريبًا وأسطوانية كما ىو   : Filiformالخيطى     (2)
 .النطاطاتالحاؿ فى الجراد و 

وفيو تظير إختناقات بيف عقؿ الشمروخ وتكوف متشابية   : Moniliformالعقدى أو القالدى     (3)
 .فى الحجـ وكروية الشكؿ تقريبًا تظير كحبات العقد كما ىو الحاؿ فى النمؿ األبيض

ؿ فى وفيو تتضخـ عقؿ الشمروخ تدريجيًا نحو الطرؼ كما ىو الحا  : Clavateالصولجانى     (4)
 .أبى دقيؽ



32 

 

وفيو تتضخـ قمة الشمروخ فجأة فيظير قرف االستشعار وكأف لو رأس   : Capitateالرأسى     (5)
 .واضح كما ىو الحاؿ فى خنافس الجمود وخنافس الدقيؽ

وفيو تنمو عقؿ الشمروخ عمى شكؿ وريقات تستقر عمى طرؼ   : Lamellateالنموذج الورقي    (6)
 .دد مف العقؿ كما ىو الحاؿ في الجماؿالعنؽ الذي يتكوف مف ع

 :نموذج يكوف فييا لعقؿ الشمروخ نموات جانبية أو شعيرات طويمة ومنيا    (7)

وفيو تنمو عقؿ الشمروخ مف ناحية واحدة عمى ىيئة نتوءات أو عمى :    Serrateالمنشارى   .7
 .شكؿ أسناف المنشار كما ىو الحاؿ فى فرؽ لوز

 جانب عمى رفيعة طويمة زوائد تحمؿ العقؿ ومعظـ المشط شبوي Unipectinate : المشطى .2
  . البيروكوريدي خنافس ، الفراشات إناث مثاؿ فقط واحد

حيػػػث يتكػػػػوف مشػػػط آخػػػر عمى الجانب اآلخر لعقؿ :   Bipectinateالمشطى المضاعؼ  .3
 .الشمروخ ويتراكب المشطاف عمى بعضيما كما في فراشة دودة الحرير

وفيو تحمؿ قمة كؿ عقمو شمروخ دائرة أو أكثر مف الشعيرات الكثيفة كما :    Plumose الريشى .4
 .ىو الحاؿ في ذكور البعوض

: بو حمقات شعرية قصيرة تخرج بالقرب مف المفاصؿ بيف عقؿ قرف Piloseالشعراى البسيط  – .5
  اإلستشعار ، مثاؿ ذلؾ إناث البعوض

قؿ الشمروخ وتقتصر عمى عقمة واحدة بينما بقية وفيو تضمحؿ كؿ ع:   Aristate األريستى  .6
العقؿ تمثميا شوكة واحدة ىى األريستا التي تحمؿ عمى الناحية الظاىرية لعقمة الشمروخ 

 .األولى والتي تفوؽ في حجميا عقمة األصؿ والعنؽ كما ىو الحاؿ في الذباب

يعرؼ بالقمـ أو المخراز كما  وفيو تحمؿ العقمة األخيرة لمشمروخ نتؤ مسدود:   Stylate المخرازى .7
 .ىو الحاؿ في ذباب الثيانا
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 انواع قروف االستشعار
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 قرف اإلستشعار المرفقي 

  

 شعار المرفقي في شغالة نحؿ العسؿ قرف اإلست
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 قرف اإلستشعارالشعري
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 قرف االستشعار الخيطي 

 

 

 

 قرف اإلستشعارالعقدي
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 الصولجانىقرف اإلستشعار 
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 يالرأسقرف اإلستشعار 
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 الورقي قرف اإلستشعار
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 قرف اإلستشعارالورقي
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 المنشاريعار قرف اإلستش

 

 

 

 قرف اإلستشعارالمشطي
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 المشطى المضاعؼقرف اإلستشعار 
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 يالريشقرف اإلستشعار 
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 الشعرى البسيطقرف اإلستشعار 

 

 

  األريستىقرف اإلستشعار 
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 المخرازيقرف اإلستشعار 

 

 Eyesالعيوف 

 تماماً  تختفي قد األخيرة أف إال ، ظيرية بسيطة وعيينات مركبة عيوف عادة الكاممة لمحشرات     
 األجنحة داخمية الحشرات يرقات في فتوجد الجانبية العيينات أما. األجنحة عديمة الحشرات في كما
 الداخمية الطفيميات مثؿ الظالـ في تعيش التي الحشرات في وجودىا ينعدـ أو العيوف تختزؿ وقد. فقط

 . والماص القارض والقمؿ األبيض والنمؿ

 

 :   Dorsal Ocelli الظيرية البسيطة العيينات -7

 إلى قاعدتو مثمث شكؿ في ومرتبة ثالثة عادةً  وعددىا والحوريات الكاممة الحشرات في وتوجد      
 بيف والجانبيتيف الجبية منطقة في منيا الوسطى تكوف قد أو الجبية منطقة في كميا تتواجد وقد. أعمى
 األجزاء مف البسيطة العيف وتتركب.  الرأس قمة في كميا أخرى حشرات وفي. الرأس وقمة الجبية
 : التالية الرئيسية
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 الجميد سمؾ ويزداد لمعيينة الخارجي الغطاء تكوف التي الشفافة الجميد طبقة وىي Cornea:   القرنية
 .عمييا الساقط الضوء تركيز عمى تعمؿ الوجييف محدبة Lens عدسة ليكوف فييا

 القرنية أسفؿ تقع التي الشفافة الخاليا طبقة وىي:  Corneagen Layer قرنيةلم المولدة الطبقة
 .القرنية مادة إفراز عف مسئولة وىي البشرة تحت خاليا امتداد عمى

 العصب ألياؼ أحد مع مباشرة منيا كؿ يتصؿ لمضوء حساسة عصبية خاليا وىي:  Retina الشبكية
 تسمى وحدة مكونة Rhabdom بصري قضيب حوؿ منيا ثالثة أو خميتيف كؿ ويتجمع البصري،
 .Retina الشبكية تكوف الوحدات ىذه ومجموع Retinula الشبيكية

 خاليا حوؿ توجد صبغية حبيبات تحمؿ خاليا وىي:  Pigmented Cells الصبغية الخاليا
 عةاألش تشتيت عدـ عمى تعمؿ وىي. نفسيا الشبيكيات خاليا في الصبغة تتواجد قد أو الشبيكيات
 في الصبغة وجود لكثرة نتيجة القاتـ بالموف العيينات تتموف وقد.  بداخميا تتركز بؿ العيف خارج الضوئية
 جوانبيا جميع مف بالعيينة يحيط غالؼ بمثابة فتكوف الشبكية خاليا وأطراؼ بالقرنية المحيطة الخاليا
 لمجسـ مميزة غير أو واضحة غير ةصور  الظيرية البسيطة العيينة وتكوف.   Iris بالقزحية عميا ويطمؽ
 أنيا كما. فقط والظالـ الضوء بيف التمييز يمكنيا الظيرية البسيطة العيينة أف أي.  الشبكية أسفؿ المرئي
 بسيطاً  كاف ولو ضوئي مصدر ألي تتنبو أنيا حيث المركبة لمعيوف الضوئي التنبيو زيادة عمى تعمؿ

 .المصدر ىذا مييزوت تتبع في المركبة العيوف تبدأ وبعدىا

 : Lateral Ocelli or Stemmata الجانبية البسيطة العيينات -2

 ويختمؼ الرأس، جانبي عمى وتوجد. األجنحة داخمية الحشرات يرقات في الموجودة العيينات وىي     
 ستكوف اليرقة طور في الجانبية البسيطة والعيينات. الواحد النوع ضمف وحتى األنواع باختالؼ عددىا
 الظيرية البسيطة العيينات مع الجانبية البسيطة العيينات وتتشابو. الكاممة الحشرة طور في مركبة عيوف
 Crystaliane الكاسر البموري الجسـ عمى احتوائيا في عنيا تختمؼ ولكف التركيب في

Refractive body الحبيبات عمى عادةً  تحتوي ال خالياىا أف كما العدسة، أسفؿ يوجد الذي 
 الوحدة مع التركيب في الجانبية العيينات وتتشابو. البصرية الفصوص مف أعصابيا وتستمد. لصبغيةا

 المرئي، الجسـ مف لجزء واضحة مقموبة حقيقية صورة جانبية عيينة كؿ وتكوف. المركبة لمعيف العينية
 المرئي جسـلم مجزأة صورة يتكوف جانب كؿ عمى العيينات مجموعة بواسطة الصورة أجزاء وبتجميع
 مجاؿ زيادة مف تتمكف حتى آلخر جانب مف رأسيا بتحريؾ اليرقة وتقوـ. الفسيفسائية بالصورة تعرؼ
 .لمجسـ الرؤية
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 : Compound Eyes المركبة العيوف -3

 واألفراد والماص القارض القمؿ حشرات في وجودىا ينعدـ وقد والحوريات الكاممة الحشرات في توجد     
 مقسمة قرنيتيا أف في بنوعييا البسيطة العيينات عف المركبة العيف تختمؼ. األبيض مؿالن مف العقيمة

. بنوعييا العيينات في قرنية لكؿ واحد وجو سوى يوجد ال أنو حيف في المنفصمة األوجو مف عديد إلى
 أسطحيا وشكؿ ومساحة عددىا يختمؼ البصرية الوحدات مف مجموعة مف المركبة العيف وتتكوف
 المنزلية الذبابة وفي المركبة، لمعيف وحدات 9-6 مف يوجد النمؿ أنواع ففي األنواع، باختالؼ جيةالخار 
 شكؿ يكوف. وحدة  28555 الرعاشات وفي ،7755 األجنحة حرشفية وفي ،455 إلى عددىا يصؿ
 قسما يتباعد الحشرات بعض في. الدائري الشكؿ تأخذ عددىا يقؿ عندما ولكف سداسي العيينة أسطح
 . المركبة العيوف مف زوجيف ليا وكأف تظير الحشرة أف لدرجة بعضيما عف المركبة العيف

 :  التالية األجزاء مف العينية الوحدة وتتركب

 :  ويشمؿ Dioptric system التركيز جياز:  أوالً 

 شفافة عدسة عف عبارة وىي العينية الوحدة مف السطحي الجزء وىي: Cornea القرنية -7
 .انسالخ كؿ في الحشرة منيا وتتخمص لوجييفا محدبة

 : Corneagen Layer لمقرنية المولدة الطبقة -2

 عف المسؤلتاف وىما اثنيف عف خالياىا عدد تزيد وال القرنية أسفؿ البشرة تحت طبقة امتداد عمى وتقع
 مف القرنية زتفر  الحالة ىذه وفي الحشرات بعض في وجودىا ينعدـ وقد. انسالخ كؿ عند القرنية إفراز
 .البموري المخروط خاليا

 : Crystalline Cone البموري المخروط خاليا -3

 مباشرة القرنية أسفؿ أو لمقرنية المولدة الطبقة أسفؿ تقع الشكؿ مخروطية شفافة خاليا أربعة مف وتتكوف
 .قمتو في ويةاألن وتوجد إفرازىا مف بمورياً  مخروطاً  أو جسماً  تكوف أو بسائؿ مممؤة تكوف إما وعي

 

 



49 

 

 : ويشمؿ Receptive System االستقباؿ جياز:  ثانياً 

 : Retinula Cells الشبكية خاليا

 القاعدي الجزء تمثؿ محببة خاليا سبع مف مجموعة عف عبارة وىي الصبغة ذات اإلبصار خاليا أو     
 البصرية الخاليا تفرزو . المخ في البصري بالفص تصميا عصبية ليفة خمية بكؿ يتصؿ العينية، لموحدة

 طرفو بينما البمور المخروط قاعدة العموي طرفو يالمس Rhabdom بصرياً  قضيباً  مركزىا في
 .لمعيف القاعدي بالغشاء يتصؿ السفمي

 : Pigmentary system الصبغي الجياز:  ثالثاً 

 تحيط والتي األولية ةالقزحي بخاليا تعرؼ األولى الداكنة الصبغة ذات الخاليا مف مجموعتيف ويشمؿ     
 السابقة مف أطوؿ وىي الثانوية القزحية بخاليا تعرؼ والثانية. لمقرنية المولدة والطبقة البموري بالمخروط

 المجاورة الوحدات عف العينية الوحدة ُتعزؿ المجموعتيف وبياتيف األولية القزحية وخاليا بالشبكية وتحيط
. النيارية الحشرات في خاصةً  الضوء حدة مف تقمؿ الداكنة غةالصب ذات الخاليا ىذه بأف وُيعتقد. ليا

 العصبية األلياؼ أطراؼ منو تنفذ الذي المثقب القاعدي الغشاء عمى العينية الوحدات قواعد وترتكز
 .الشبيكية لمخاليا

 اٌّشوجخ اٌؼ١ْٛ أٛاع

 : الميمية العيوف.  أ

 يقع الذي لمضوء يمكف وبذا. كامؿ غير البصرية بالوحدات يحيط الذي الحبيبي الغالؼ يكوف  أف نالحظ
 تكوف ال المتجمعة النقط أف نجد وبذلؾ.  واحد بصري محور إلى يصؿ أف(  عدسات)  قرنيات عدة عمى
 بعضيا فوؽ تقع نقط تكوف ولكنيا(  بعضيا بجوار متراصة غير أي)  البعض بعضيا بجوار

 : النيارية العيوف.  ب

 بكؿ تماماً  يحيط(  والثانوية االبتدائية القزحية مف كال في الممونة الخاليا)  الحبيبي الغالؼ  أف نالحظ
 يكوف الذي ىو البمموري المخروط ألى ومنو القرنية عمى يسقط الذي الضوء أف لدرجة.  بصرية وحدة
 الحبيبي الغالؼ بواسطة يمتص فإنو آخر مكاف أي عمى يسقط الذي الضوء أما ، صورة
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 يطةالعيوف البس
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 Compound eyesالعيوف المركبة 
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 تركيب العيف المركبة في الحشرات
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 Ommatidiumتركيب 
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 Mouth partsأجزاء الفـ 

 :تتركب أجزاء الفـ أساسًا مف األجزاء التالية

 Labrum  شفة عميا -أ

 (الّمحى) Mandibles زوج مف الفكوؾ العموية -ب

  ) Maxillde  فكوؾ السفمية ) المساعدةزوج مف ال -جػ

 Labium  شفة سفمى -د

 Hypopharynx  ويخرج مف أرضية الفـ جزء آخر يطمؽ عميو المساف

وقد تحدث بعض التحورات في شكؿ وتركيب ىذه األجزاء ، أو أحيانًا تكوف مختزلة تبعًا لطبيعة تغذية 
 . الحشرة ونوع الغذاء
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 أجزاء الفم  وتحورات  أنواع

مع تطور عادات االغتذاء المختمفة بيف الرتب العميا، بشتى الوسائؿ لتالئـ أنواعًا أخرى مف الغذاء 
وعادات االغتذاء. وعمى ذلؾ فقد نشأت عدة تحورات لمص الغذاء السائؿ أو لعقو أو امتصاصو 

 .كاالسفنج، أو الختراؽ أنسجة النبات أو الحيواف المتصاص عصارتيما

   Biting mouth parts : القارضةأجزاء الفـ   (1)

 ويوجد في الصرصور األمريكي وىو التركيب األساسي )المثالي( ألجزاء الفـ في الحشرات . ويتكوف مف

: 

شفو عميا: عبارة عف صفيحة رقيقة يوجد بيا شؽ في منتصؼ الحافة األمامية وتتصؿ بالدرقة مف  -أ
 .الجية السفمية

عبارة عف كتمة مف الكيتيف الصمب وتحمؿ حافتيا الداخمية أسنانًا قوية الفكاف العموياف: كؿ منيما  -ب
في طرفيا األمامي وسطحًا طاحنًا في طرفيا الخمفي ويتحكـ في حركة كؿ فؾ عضالت قوية مقربة 

 ومبعدة . ويتحرؾ حركة جانبية

 :الفكاف السفمياف المساعداف: كؿ فؾ مساعد يتكوف مف الصفائح الكيتينية اآلتية -جػ

 .القاعدة : وىو الجزء القاعدي الذي يصؿ الفؾ بالرأس .7

أجزاء الفؾ المساعد )  ويحمؿ بقية  مفصميًا مع القاعدةالساؽ: جزء طويؿ نوعًا ما وىو يتصؿ  .2
 ( الخوذة ، الشريحة، ممماس فكي

 . الخوذة : وىي الصفيحة الخارجية .3

 .الشريحة: الصفيحة الداخمية وىي مسننة .4

عند إتصاؿ الخوذة بالساؽ وىو مكوف مف خمس عقؿ ويحمؿ شعورًا الممماس الفكي: يوجد  .5
  .كثيرة

 والفؾ السفمي يتحرؾ في جميع اإلتجاىات
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الشفو السفمى: وتتكوف مف إندماج زوج مف الزوائد المماثمة في تركيبيا لمفكوؾ المساعدة وىي تتركب  -د
 : مف األجزاء اآلتية

 .الشفو السفمى بالرأس تحت الذقف : وىو الجزء القاعدي الذي يصؿ .7

 .الذقف: وىو الجزء الذي يعمو تحت الذقف .2

 .فوؽ الذقف: وىو الجزء الذي يمي الذقف .3

 .المساف )جموسا( : عبارة عف زوج مف الصفائح الداخمية الصغيرة الحجـ .4

 .جار المساف )باراجموسا( : عبارة عف زوج مف الصفائح الخارجية .5

يوجد حامؿ المممس الشفوي عمى كال الجانبيف ويحمؿ  ممماساف شفوياف: عند قاعدة فوؽ الذقف .6
 .كؿ منيما مممسًا شفويًا مكونًا مف ثالث عقؿ

: وىو عبارة عف نتوء ناتج مف فراغ الفـ في الوسط وعميو تفتح القناة المشتركة اآلتية مف  المساف -ىػ
 .ضاء حسية لتذوؽ الطعاـالغدد المعابية والمساف يقوـ بتحريؾ الطعاـ داخؿ الفـ وكذلؾ توجد عميو أع
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 Biting mouth parts  أجزاء الفـ القارضة
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 Biting mouth parts أجزاء الفـ القارضة

 

 

 Biting mouth partsأجزاء الفـ القارضة 
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  Sucking mouth parts:أجزاء الفم الماصة ( 2 ) 

الفـ ىذه إنما تصمح لمص أو سحب الغذاء كما ىي ممثمة في أبي الدقيؽ والفراش. تبيف أف أجزاء       
السائؿ فقط. وتغتذى الحشرات التي ليا أجزاء فـ مثؿ ىذه بالرحيؽ الذي تحصؿ عميو مف األزىار، ومف 
ثـ ىي التحتاج إال إلى خرطوـ ماص طويؿ لتجمعو بو ، ولذلؾ فإف خوذتي الفكيف قد استطالتا استطالة 

ويوجد في  . ؼ مشعوبة لكي تكونا ذلؾ الخرطوـ المرغوب فيوعظيمة ، وتجتمعاف معًا وتضميما خطاطي
كؿ مف الخوذتيف ميزاب يمتد طولياًّ عمى سطحيا الداخمي ، ويكوف الميزاباف القناة الغذائية التي ُيمتص 
الرحيؽ فييا. ويمتؼ ىذا الخرطـو أسفؿ الرأس وقت الراحة، ثـ ينفرد بضغط الـ عند االستعماؿ. تبيف أف 

 :اء الفـ األخرى مختزلة تقريبًا وىيمكونات أجز 

 .الشفة العميا، مختزلة إلى صفيحة مستعرضة ضيقة عند الحافة السفمية لمرأس .7

 .المحياف وتحت البمعوـ، غائبة كمية .2

الفكاف ، متحوراف تحورًا عظيمًا، وىما ممثالف بالخوذتيف الممدودتيف امتدادًا عظيمًا لتكونا  .3
 .ف اختزاًل كبيراً الخرطوـ وممماسيف فكييف مختزلي

الشفة السفمى ، وىي مختزلة إلى مجرد صفيحة بطنية صغيرة، وتحمؿ ممماسيف شفوييف حسنى  .4
 شدفات 3التكويف ولكؿ منيما 
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 Sucking mouth parts اجزاء الفـ الماصة

  Biting and Lapping mouth parts:أجزاء الفـ القارضة الالعقة (  ( 3 

ي شغالة نحؿ العسؿ. لقد تكوف في ىذه الحشرة خرطوـ ماص لتغتذى بو برحيؽ كما ىي ممثمة ف      
األزىار ، غير أنيا قد احتفظت في نفس الوقت بالمحييف القوييف مف الطراز القارض ألنيا تستخدـ أجزاء 
 الفـ أيضًا في تشكيؿ الشمع لبناء مشط العسؿ. وعميؾ أف تتبيف إذًا أف المحييف ، وىما حسنا التكويف

 ولكنيما فقدا األسناف

الفكيف ، ويتكوف كؿ منيما مف قاعدة الفؾ وساؽ الفؾ ، وتحمؿ األخيرة منيما خوذة طويمة كالنصؿ 
وشريحة أثرية وممماسًا فكيًا مختزاًل. الشفة السفمى ، وليا شدفتاف قاعديتاف ، الذقف وفوؽ الذقف ، تدعميما 
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. والممماساف الشفوياف  الفكيف عمى الجانبيف(صفيحة مستعرضة ىي الحزاـ ) ترتكز عمى قاعدتي 
، وجارا المساف مختزالف إلى فصيف صغيريف ، بينما استطاؿ  شدفات 4طويالف ويتكوف كؿ منيما مف

المساناف استطالة عظيمة مكونيف لسانًا طوياًل لو شفية عند طرفو تشبو الممعقة . والمساف مطوى تجاه 
قناة غذائية ُيمتص فييا الرحيؽ.وعندما تنطبؽ الخوذتاف والممماساف الناحية البطنية ليكوف أنبوبة أو 

  .الشفوياف والمساف معًا كؿ عمى األخرى فربما تكوف بنيانًا أنبوبّيًا قويًا يمكف أف يولج في األزىار بعمؽ
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  Biting and Lapping mouth parts أجزاء الفـ القارضة الالعقة

  Lapping mouth parts :اصة كاإلسفنجأجزاء الفـ الم  ( 4 )

كما ىي ممثمة في الذبابة المنزلية. تمعؽ ىذه الحشرة الغذاء السائؿ عند سطح ما ، وىذا الغذاء إما       
أف يكوف أصاًل عمى شكؿ سائؿ أو أف تحولو الحشرة إلى سائؿ بفعؿ لعابيا أو بسوائؿ ترجعيا مف 

طومًا ممدودًا يتدلى رأسّيًا ، وليا شفيتاف انتيائيتاف تشبياف اإلسفنج أمعائيا. تبيف أف أجزاء الفـ تكوف خر 
 :، ويمكف تمييز ثالث مناطؽ في ىذا الخرطـو

البوز، وينتمي مف الناحية المرفولوجية لمرأس ، وىو مخروطي الشكؿ وتغطيو مف األماـ )الجية  - 
بساقي الفكيف، وىما يوجداف عمى جانبي الظيرية ( صفيحتاف ىما الدرقة والداعمة. والفكاف ممثالف ىنا 

 .البوز والشفة العميا فوؽ البمعومية، وكذلؾ بممماسيف فكييف يتكوف كؿ منيما مف شدفة واحدة

الِمَمص، وىو يتكوف مف شفة سفمى خمفية )باطنية( كبيرة وبيا ميزاب أمامي عميؽ تبيت فيو الشفة  - 
مساف( الذي يقع خمؼ الشفة العميا. وبالشفة العميا فوؽ العميا فوؽ البمعومية وكذلؾ تحت البمعوـ )ال

البمعومية مجرى عميؽ عمى سطحيا الخمفي بينما يوجد ميزاب عمى السطح األمامي لمساف، ويكوف 
المجرى والميزاب معًا القناة الغذائية. ويتحد البمعوـ في الناحية القريبة مع المرئ ويمتقي مع ىذه القناة 

عند ذلؾ المكاف ، وظيفتيا  U البعيد.وتوجد صفيحة قبؿ بمعومية صغير عمى شكؿالغذائية عند طرفو 
 .أف تحفظ جوؼ البمعوـ مفتوحاً 
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الشفيتاف، وىما كبيرتاف كبرًا عظيمًا، وتقطع سطحييما الداخمي والسفمي قنوات مستعرضة متعددة ىي   -
ة غير الكاممة. وتتجو القنوات جميعًا القصيبات الكاذبة ، التي تظؿ مفتوحة بمجموعة مف الحمقات الشيتيني
 .ناحية الفتحة الفمية التي تحيط بيا صميبة بعيدة تشبو حدوة الحصاف
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 Biting and Lapping mouth parts  اجزاء الفـ الالعقة كاالسفنج
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 Biting and Lapping mouth parts  اجزاء الفـ الالعقة كاالسفنج
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 : mouth partsSucking  Piercing and الماصةأجزاء الفـ الثاقبة 

ىذه أحد الطرز الشائعة ألجزاء الفـ ، وتتكوف بوجو خاص في الحشرات الطفيمية ، وىي طراز       
يالئـ ثقب أنسجة النبات والحيواف ومص عصيرىا أو دميا. ويتحور المحياف والفكاف في ىذه الحالة إلى 

ع في أنسجة العائؿ الرخوة. ومثؿ أجزاء الفـ ىذه ممثمة في عدة حشرات ُقميمات إبرية الشكؿ يمكف أف ُتدف
طفيمية ففي أنثى البعوض )جنس كيولكس( يتبيف أف معظـ أجزاء الفـ فييا متحور إلى قميمات تشبو 
اإلبر، والشفة السفمى تكوف نوعًا مف الخرطوـ المستطيؿ الذي يوجد عمى جانبو الظيري ميزاب يعمؿ 

الشفة العميا فوؽ البمعومية وتحت البمعوـ والمحييف وخوذتي الفكيف . وتتكوف  مات ىي : كغمد لستة قمي
القناة الغذائية بيف الشفة العميا فوؽ البمعومية ، التي تنطوى إلى أسفؿ ومف تحت البمعوـ الواقع تحتيا، 

ف ، وتحمؿ الشفة السفمى بينما يمتد المجرى المعابي داخؿ تحت البمعوـ . والممماساف الفكياف حسنا التكوي
 .شفيتيف حسيتيف انتيائيتيف
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  Piercing and Sucking mouth partsثاقبة الماصةأجزاء الفـ ال

 
 ِمشس ِٓ ١ٔخاٌضب اٌّؾبظشح
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 ENTOMOLOGY اٌؾؾشاد ػٍُ
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 :   Thorax and its appendagesوزوائده الصدر

 :ا  حلقست ثال  م  الحشيات ف  الصةي يتكن 

 Pro thorax األمسم  الصةي   1- 

 Meso thorax األنسط الصةي   2- 

 Meta thorax الخلف  الصةي   3- 

 نيتصل. أنجنبتي  بلنييتي  نصفيحتي  بطن  نقص علن   هي م  منهس لكل الخسيج  الهيكل نيتيك 
 .جسن  كل عل  أكثي أن ناحة  عنقي  صلبي  تؽطي  ، للتثن  قسبل قصيي بعنق بسليأ  الصةي

 أيجل م  زنجس   تحمل صةيي  عقل  كل.ناألجنح  األيجل تشمل نا  الحيك  أعضسء الصةي نيحمل
 نقة. األجنح  م  زنجس   نالخلفي  النسط  الصةييتي ( العقلتي ) الحلقتي  م  بكل يتصل نكيلك المش 
 اتي يتب  ف  كمس إتزا  ةبنسس محل  ليحل الحشيات بعض ف  األجنح  م  الخلف  الزنج يختف 

 عةيم  الحشيات ف  كمس أصلي  صف  تعتبي ألنهس إمس بسلمي  األجنح  نجنة ينعةم قة أن الجنسحي 
 نتيج  مكتسب  صف  لكننهس األجنح  ؼيس  أن ، الفض  السمك أن الشعي  الين  ينات مثل األجنح 
 .نالبياؼي  نالبق القمل مثسل( التطفل)البيبي  لل ينؾ

 فإ  المجنح  الحشيات ف  أمس تقييبس   الثال  الصةي حلقست حجم سسن يت األجنح  عةيم  الحشيات ف 
 م  زنجي  فيهس يكن  الت  الحشيات نف . الحجم ف  كبيي  تكن  لألجنح  الحسمل  الصةيي  الحلقست
 الحشيات ف  أمس الحجم ف  الخلف  الصةي حلق  تسسن  األنسط الصةي حلق  أ  نجة المتسسني  األجنح 

.  الخلفي  الحلق  م  حجمس   أكبي تكن  النسط  الصةيي  الحلق  فإ  األجنح  م  ناحةا   س  زنج تحمل الت 
 بإختالؾ حجم  نيختلؾ اإلطالق عل  أجنح  يحمل ال األمسم  الصةي أ  إل  انس نشيي أ  المهم نم 

 .ناألجنح  األيجل حيك  ف  تتحكم قني  عضالت بسلصةي نينجة. الحشيات
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 :  Legsألرجلا

ميز الحشيات الكسمل  نمع م الييقست بنجنة ثالث  أزناج م  األيجل الصةيي  تستعملهس الحشيات تت
تتحني ألةاء ن سبؾ أخي  حس  معيش  الحشي   أصال  ف  الحيك  عل  األيض نلكنهس كثييا  مس

 . أن الخلفي  أمس األيجل النسط  فه  ؼسلبس  ؼيي متحني نيحة  التحني عسة  ف  األيجل األمسمي 
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 :أنواع األرجل 

نيسػ القةم   شةفست : الحيقف  نالمةني نالفخي نالقصب  ) السسق ( 5تتيك  يجل الحشي  نمنيجّيس  م   
. نف  الؽسل  ينقسم يسػ القةم نينته  بمخلبي  نببنيس  ناحة أن أكثي أسفلهمس يشب  النسسة  . نن يف  

ي أنهس قة تتحني لتإة  ن سبؾ أخي  شت . افحص أيجل األيجل ف  األصل ا  المش  نالعةن ؼي
 :الحشيات التسلي  نتبي  إل  أ  مة  ا  متحني  لتالبم شت  الن سبؾ التسلي 

 .المش  أن اليكض ، كمس ف  الصياصيي . شةفستهس طنيل  نأسطناني   1-

 

This cockroach leg is built for speed. 

، كما فً الرجلٌن األمامٌتٌن للحفار. الشدفات قوٌة  Burrowing legs  (النقب )أو الحفر 2-  

 .ومستطٌلة والقصبة عرٌضة ومسلحة بأسنان قوٌة
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، كما فً الرجلٌن األمامٌتٌن لفرس النبً  Seizing prey legsالقبض على الفرٌسة  3-  

اً تستق  المفترسة. الفخذ ٌّ بل فٌه القصبة، وأن كلتٌهما مزودتان بأشواك قوٌة ، ومن ثم له مٌزاباً طول

  .فهما مهٌئتان للقبض على الفرٌسة بٌنهما
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، كمس ف  اليجلي  الخلفيتي  للنطسط ان الجياة . الفخي كبيي   Jumping legs (القفز )أن النط 4-  
 .ل  القفزجةا  لك  تبيت فيهس العضالت البسسط  القني  الت  تعي  الحشي  ع

 

ننجة فيهس الحلق  األنل  لليسػ كبيي  نمفلطح  نتؽط   : Collecting legs أيجل جمع ؼياء 5-  
بشعني قصيي  قني  ميتب  ف  صفنؾ تعلق بهس حبن  اللقسح الت  تخز  ف  الجزء المحصني بي  

 .( ل  نحل العسلاأليجل الخلفي  لشؽس) .سل  حبن  اللقسحالسسق نحلق  اليسػ األنل  نيطلق عليهس 
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Pollen Basket 

 Cleaning legsأسعً اٌزٕظ١ف  .6 .

ٌٚٛ أْ اٌؾؾشاد رغزؼًّ أسعٍٙب فٟ رٕظ١ف أػعبئٙب إال أْ ٕ٘بن ؽؾشاد ِؼ١ٕخ لذ رؾٛسد ف١ٙب        

 األسعً األِب١ِخ ٌزؤدٞ ػ١ٍّخ اٌزٕظ١ف فّضالً فٟ أثٟ دل١ك اٌخجبصٞ رؾٛسد األسعً ألداء ٘زٖ اٌٛظ١فخ

 . إّٔٙب ِىغٛربْ ثؾؼ١شاد وض١شح ِزىب٠فخ ػٍٝ ثؼعٙب ٚوزٌه ؽغبٌخ ٔؾً اٌؼغً
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يتكن  اليسػ م  حلق  ناحة  تنته  بمخل  ناحة قن  ينحن  إل   : clinging legأيجل تعلق 7 -
أسفل نيقسبل  مهمسز قن  يسم  مهمسز السسق نتستخةم الحشي  المخل  نالمهمسز للتعلق بشعي العسبل 

 .اليأ  نالجسم )قمل

 

تكن  اليجل مفلطح  كسلمجةاؾ نينجة عليهس شعني كثيف   :Swimming legsأيجل العنم   8-
 . )األيجل الخلفي  للخنفسسء المسبي  (.نطنيل  تسسعة الحشي  عل  العنم
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 النسسة  بشنك  نسطي  تسم  شنك  القةم  أيجل المش  عل  السطنح الملسسء حي  تستبةل 9- 

 ينجة بينهمس نبي  كل مخل  نسسة  جسنبي  ؼشسبي  ) يات شعييات ؼةي  ( تسم  بسلُخؾ لت ا 

 اليبسب  المنزلي  نتسسعة األخفسؾ النسطي  أن الجسنبي  لليسػ األقص  ف للقةم كمس  الجسنب  

 اناب للحشي  كثييا  عنة السيي عل  السطنح النسعم  حي  يحة  بي  السطح نالخـُؾ تفييػ  

 ة يفيز الُخؾ م  خالل شعييات  الؽةي  مناة لزج  نبيلك يثبت طيؾ اليجل عل أن ق 

 . السطح النسعم الي  تسيي علي  الحشي  
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 :نينجة منهس ننعس  :أرجل الٌرقات

 أيجل صةيي )حقيقي (: نتتكن  م  خم  حلقست كمس بسليجل العسةي  نا  قصيي  نينته        - أ

 . تنجة عل  الحلقست الصةيي  للييق اليسػ بمخل  ناحة نا  

  

 

Infected Puss Caterpillar thoracic leg details 

  

 . 3،4،5،6،11أيجل بطني  )كسيب ( : نينجة منهس عسة  خم  أزناج عل  حلقست البط    -  

نتتكن  اليجل م  بينز م  البط  مخينط  الشكل تنته  بعةة كبيي م  الخطسطيؾ تسسعة الييق  عل  
 .التحيك نتختف  ايه األيجل ف  الطني اليسفع

  

 

  

Puss Caterpillar abdominal and anal proleg detail 
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Puss Caterpillar abdominal prolegs loseup 

  

 

  

Puss Caterpillar abdominal proleg Micrograph 
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 :Wingsاألجنحة

 

 

  .ام الصفست الت  جعلت الحشيات تسنة عل  ؼيياسيعتبي نجنة األجنح  ف  الحشيات م  أ      

نينجة لمع م الحشيات زنجس  م  األجنح  عل  الصةي األنسط نالصةي الخلف . نف  بعض 
الحشيات ال ينجة إال زنج ناحة م  األجنح  ان الزنج األمسم  مثسل اليبس ، حي  أ  الزنج الخلف  

الحشيات تختف  األجنح  تمسمس  نتصبح الحشيات م  األجنح  قة تحني إل  ةبنسس إتزا . نف  بعض 
 .عةيم  األجنح )صف  أصيل  أن مكتسب ( مثل السمك الفض  نالقمل

نيعتبي شكل الجنسح م  أام الصفست الت  بن  عليهس تصنيؾ الحشيات ، فعل  حس  عةة األجنح  
 نشكلهس 

  جلةي  نضعت ف  يتب  فمثال  الحشيات الت  لهس أجنحorders  نضعت الحشيات ف  يت  مختلف 
 ،Dermaptera جلةي  األجنح 

،  Coleoptera نالحشيات يات األجنح  الصلب  الؽمةي  ، نضعت ف  يتب  ؼمةي  األجنح 
نالحشيات  Lepidoptera نالحشيات الت  أجنحتهس مؽطس  بحياشيؾ تعيؾ بـيتب  حيشفي  األجنح 

 .Diptera لجنسحي الت  لهس زنج ناحة م  األجنح  نضعت ف  يتب  يات ا
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 : شكل الجناح

 :الجنسح مثل  الشكل تقييبس  نل  ثالث  حناؾ ا 

 .Ant.m حسف  أمسمي  أن ضلعي  -1

 .Apical m حسف  خسيجي  أن قمي  -2

 post. Anal.m حسف  خلفي  أن شيجي  -3

 :نللجنسح ثال  زنايس ا 

 .زاني  أمسمي : نا  عنة قسعة  الحسف  األمسمي        - أ

 .خسيجي : نا  الزاني  المحصني  بي  الحسف  األمسمي  نالخسيجي  زاني  -  

 .زاني  خلفي : نا  الزاني  المحصني  بي  الحسف  الخسيجي  نالخلفي  -ج 

  

 

 

نؼسلبس  يكن  الزنج الخلف  م  األجنح  ل  الةني المهم ف  عملي  الطييا  نيقنم الجنسح األمسم  بحمسي  
ثي م  المسسعة  ف  عملي  الطييا . نتتحني األجنح  إل  أشكسل عةية  منهس أجزاء الحشي  أك مستحت  م 

 .سنؾ يةي  بسلجزء العمل  مسسبق يكيانمنهس مس

أثنسء الطييا  ف  مع م الحشيات يتشسبك الجنسح األمسم  بسلجنسح الخلف  نيتحيكس  معس  كنحة  ناحة  ، 
طييا  ، نلك  انسك حشيات مثل النمل األبيض نايا ينفي مجهنةا  كبييا  للحشي  نيزية م  كفسء  ال

 .يتحيك كل جنسح متقال  ع  اآلخي

  

   :(the wing coupling apparatusجهسز شبك األجنح  ) الطنق 
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 ينحة ثالث  أنناع لشبك األجنح 

 Hamulat الننع الخطسف   1–

مسمي  للجنسح الخلف  صؾ ينجة ف  الحشيات ؼشسبي  األجنح  ) النحل نالزنسبيي ( نيخيج م  الحسف  األ
 .م  الخطسطيؾ الةقيق  المنحني  تشتبك مع جزء سميك م  الحسف  الخلفي  للجنسح األمسم 
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Wing hooks of a wasp 
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 Frenulate الننع الشنك 2 –

 فصل  م ينجة ف  كثيي م  أنناع الفياشست نان يختلؾ ننعس  فف  اإلنس  الشنيكست القني  تشتبك مع 

الشعي تخيج م  السطح السفل  للجنسح األمسم  نتعيؾ بسلمشبك ، أمس ف  اليكني فتلتحم شنيكست 
 .الجنسح الخلف  ف  شنك  ناحة  قني  تشتبك مع نتنء منحن  م  السطح السفل  للجنسح األمسم 

 HHHH: Jugateالننع المتياك  3–  

  قسعة  الحسف  الخلفي  للجنسح األمسم  زابة  تشب  ينجة أيضس  ف  بعض أنناع الفياشست، نفي  تخيج م
اإلصبع تمتة تحت الجنسح الخلف  بينمس يكن  بسق  الجنسح األمسم  ممتةا  فنق الجنسح الخلف  نبيلك يتم 

 .التمسسك بي  الجنسحي 

  

 

Wing venation 

  

C - Costa; Sc - Subcosta; Rs - Radial sector; M - Median; Pt - Pterostigma; Cu - 

Cubitus 

 :   Mechanism of flightمٌكانٌكٌة الطٌران
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aحألؿ٘لش 

b َٛحُٔلخ 

c حُؼ٠الص حُظ٣َٜش حُزط٤٘ش 

d حُؼ٠الص حُطٞال٤ٗش. 

 :ِخطػ ١ٌ٢خ اٌؾشوخ األعبع١خ ػٕذ اٌؾؾشاد أصٕبء اٌط١شاْ

 :تتؤثي حيك  الجنسح أثنسء الطييا  بننعي  م  العضالت الصةيي 

 :Indirect musclesيي مبسشي عضالت ؼ -1   

نا  أكبي العضالت ف  جسم الحشي  نتتصل بسلصةي فقط ةن  أ  تيتبط بقناعة األجنح  نتشمل       
 :مجمنعتي  امس

عضالت  هيي  بطني : نا  تصل مسبي  ال هي نالقص )التيجس ناإلستينس( نبسنقبسض ايه    - أ
ي  إل  أسفل نايتفسع األجنح  إل  أعل  ن يا  المجمنع  م  العضالت يإة  إل  انخفسض  هي الحش

 .التصسلهس المفصل  بسلصةي

عضالت طنلي : نا  تمتة بطنل الحشي  )الحلقست الصةيي ( ميتبط  بحناؾ  هنياس )تيجستهس(  -  
المتعمة  نإنقبسض ايه المجمنع  م  العضالت يإة  إل  تقن   هي الحشي  إل  أعل  نإنخفسض 

 .أسفل األجنح  بسلتسل  إل 

الؽيي مبسشي  بسلتبسةل نبسيع  تتحيك   نيتنال  إنقبسض استي  المجمنعتي  م  العضالت )أ، (
  .األجنح  حيك  سييع  ألعل  نألسفل

 : Direct musclesعضالت مبسشي  -2   

نا  مجمنع  م  العضالت تنشؤ م  البلنيا )جن ( نتتصل إتصسال  مبسشيا  بسلصفسبح المنجنة        
نبإنقبسض نإنبسسط ايه العضالت يإة  إل  حيك  األجنح  حيك  خفيف  لألمسم  .ناعة األجنح عنة ق

 .نللخلؾ كمس أ  بعضهس يعمل عل  ةنيا  الجنسح حنل محنيه
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 Wing venation     تعرٌق األجنحة 

مجنف  تسم  يتيك  جنسح الحشي  م  طبقتي  ؼشسبيتي  يقيقتي  تقنيهمس شبك  م  األنسبي  ال      
بسلعينق تكن  مملنء  بسلةم عنة خينج الحشي  الكسمل  م  العياي  أن الحنييست . نتعتبي ةياس  ايه 

قصن  ف  تقسيم الحشيات حي  أ  لكل يتب  بل لكل عسبل  أن لكل ننع م   العينق يات أامي 
 .الحشيات ن سم تعييق معي  يميزه ع  ؼييه

إعتبي الن سم األسسس  أن األنل  لةياس  العينق ف  األجنح  نقة نضع ن سم خسص لتعييق األجنح  
 :نيمك  تلخيص  فيمس يل 

 .نان يقن  الحسف  األمسمي  للجنسح نان عسة  ؼيي متفيع : (C أن  costa) الضلع    1- 

نان يقع خلؾ العيق السسبق نيتفيع قبل نصنل  إل   :(Sc. أن sub costa) تحت ضلع    2- 
 .Sc2   ،Sc1 فيعي  امس حسف  الجنسح إل 

 نان يتفيع أنال  إل  فيعي  ، الفيع األنل العضة  األمسم  : (R أن  Radius) العضة   3 - 
(R1)نالفيع الثسن  العضة  الكبيي، (Rs) نايا بةنيه يتفيع إل  فيعي  ثم إل  أيبع  فينع (R2 , 

R3  ,R4  ,R5 ). 

 يعي  يبيسيي ، األنل يسم  النسط  األمسم نان يتفيع إل  ف :(M أن  Media) النسط    4- 
(MA)  نالثسن  يسم  النسط  الخلف (MP).  ، نيتفيع النسط  األمسم  بعة يلك إل  فيعي

 .نالنسط  الخلف  إل  أيبع  فينع

 ، يتفيع الزنة  األنل Cu1 ن   Cu2 نان يتفيع إل  فيعي  :(Cu أن Cubitis) الزنة   5 - 
Cu1 إل  فيعي Cu1b   ن   Cu1a أمس الزنة  الثسن ، Cu2 فإن  ال يتفيع. 

تنجة ف  النهسي  الخلفي  للجنسح ثالث  عينق التتفيع نتسم   :(A أن  Anal)العينق الشيجي  6  - 
ف  الحشيات المنجنة  اآل  ال ينجة ن سم التعييق النمنيج  .A1  , A2  , A3 بسلعينق الشيجي 

نقصس  ع  ايا التعييق األسسس )األنل (. نزيسة  عةة العينق السسبق نلك  يمثل التعييق بهس زيسة  أن 
نإيا كس  عةة .تكن  نسشب  ع  زيسة  تفيع العينق اليبيسي  إي أ  الفينع اليبيسي  تكن  ثسبت  ةابمس  

العينق مختزال  ع  الن سم الفيض  )األنل ( فيكن  يلك نسشا ع  تالش  بعض العينق اليبيسي  أن 
كيلك نجة بسلجنسح عينق مستعيض  تنصل مسبي  .م عينق يبيسي  إل  بعضهسأفيعهس نتيج  إنضمس
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العينق الطنلي  اليبيسي  نتسم  بسسم العينق اليبيسي  الت  تصل بينهمس ، نالعينق المستعيض  
 .تعط  للجنسح ةعسم  نصالب 

  

 أنناع األجنح 

  :   Tegmina or Leathery  األجنحة الجلدٌـة    (1)

 .فً رتبة مستقٌمة األجنحة حٌث ٌكون الزوج األمامً جلدي والخلفً غشائً كما      

  

 

 

 :Elytronاألجنحة الغمدٌة     (2)

 .كما فً رتبة غمدٌة األجنحة حٌث ٌصبح الزوج األول على هٌئة أغماد قوٌة صلبة      
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  : Hemelytron wingsاألجنحة النصفٌة     (3)

صفٌة األجنحة حٌث ٌكون النصف القاعدي للزوج األمامً من األجنحة متصلب كما فى رتبة ت      

 .بٌنما الجزء الطرفً غشائً
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 : Scaly wingsاألجنحة الحرشفٌة     (4)

 .كما فً رتبة حرشفٌة األجنحة حٌث تكون األجنحة مغطاة بحراشٌف      
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    Fringed or Hairy wingsأجنحة هدبٌة     (5) 

 .حشرة التربس فًوهً تكون مختزلة شرٌطٌة كما       

  

 

 . Halteresحشرات رتبة ذات الجناحٌن ٌتحور فٌها الزوج الخلفً إلى دبوس التوازن      (6)
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 .عل  كل جسن  نالخلف  األمسم حشيات يتب  متسسني  األجنح  يتسسن  فيهس الجنسحي      (7)

 
 

 .لحشيات تكن  فيهس األجنح  أثيي  أن منعةم  تمسمس  بعض ا    (8) 
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 Membranousؿ٘خف ؿ٘خث٢  -  9

 ٝك٤ٚ ٗـي إٔ حُـ٘خف حألٓخ٢ٓ ٝحُوِل٢ ؿ٘خث٢ ًٔخ ك٢ ٍطزش ؿ٘خث٤ش حألؿ٘لش ٜٝٓ٘خ حُ٘لَ ٝحُيرخر٤َ         
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 :وزوائدها البطن

 بعضهس ف  متةاخل  نا  تقييبس   الحجم ف  متسسني ال المتتسلي  الحلقست م  سلسل  م  البط  يتيك       
 يكن  عنةمس تمتة فمثال   إحتيسجهس حس  نتنكمش تمتة أ  م  الحشي  ُيمك  تليسكنب  شكل عل  البعض
 كل أ  نجة األحنال مع م ف  .بسلبيض ممتلا التنسسل  جهسزاس أ  أن بسلؽياء مملنءا   الهضم  جهسزاس
 مقسم  ؼيي بسيط  صفيح  ع  عبسي  ناإلستينس التيجس أ  بمعن  ط ،بسي حلق  ع  عبسي  بطني  حلق 
 أ  نجة الحشيات أجن  ةياس  م .منفصل  أجزاء إل  تتميز نال ؼشسبي  تكن  البلنيا نكيلك أجزاء إل 
 القطع  نايه .Telson ُعج  تسم  نهسبي  قطع +  حلق 11 ان البطني  للحلقست( البةاب ) األنل  العةة

 .الجنين  النمن أثنسء نتضمي الحشيات م  قليل  أنناع أجن  ف  نتنجة حقيقي  حلق  تعتبي ال النهسبي 

 ف  اإلختزال ايا نيزةاة نالخلف ، األمسم  الطيؾ عنة مختزل  البط  حلقست تكن  الحسالت بعض نف 
 مثل الةنيس ياتالحش م  الكسمل  األطناي ف  إال التنجة عشي الحسةي  نالحلق . الحشيات م  العليس اليت 

 الجه  ف  منجنة  يقيق  صفيح  ع  عبسي  تيجس م  مكنن  أنهس الحسل  ايه ف  الصيصنينحت 
 الصفيحتي  نامس الشيج فتح  جسنب  عل  ناقعتي  بصفيحتي  ممثل  ناإلستينس الشيج فتح  فنق العلني 

 .الةبييتي 
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 :  Abdominal appendagesاٌجط١ٕخ اٌضٚائذ

 Non Reproductive appendages الرٕبع١ٍخ صٚائذ:  أٚالً 

 : Analcerciالشرجٌان القرنان-       أ

 أن الفض ، السمك مثل كثيي  عقل يات طنيل  تكن  نقة ناألنث  اليكي م  كل ف  عسة  تنجة      
 لشك إل  تتحني أن الجياة مثل معقل  نؼيي قصيي  أن الصيصني ف  كمس عقل إل  نمقسم  قصيي 
  الحشي  تستخةمهس مالقط

 اليعسش( حنييست)نيسة ف  كمس للتنف  خيسشيم إل  تتحني أن العجنز إبي  ف  كمس نالهجنم الةفسع ف 
 .المسء ف  يعيش الي  الصؽيي

 

  

 

  

   الفضً السمك فً البطن زوائد

  الفضً السمك فً مقسمة طوٌلة شرجٌة قرون
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 األمييك  صيصنيال ف  مقسم  قصيي  شيجي  قين 
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 العجنز  إبي  ف  قيني  مالقط إل  متحني  شيجي  قين 

 
 

 

 الحفسي ف  مقسم  ؼيي طنيل  شيجي  قين 
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 Reproductive appendages  رٕبع١ٍخ صٚائذ:  صب١ٔبً 

 :  ovipositorExternal senitalra of     اإلناث فً الخارجٌة التناسل أعضاء-   ب

 أن صمسمست شكل عل  التنسسلي  الزنابة م  أزناج ثال  م  النمنيجي  لبيضا نضع آل  تتكن 
 :ا  نالتسسع  الثسمن  البطني  العقل حييقفست م  تخيج Valves مصسييع

 البطني  العقل  إستين  حييقفست م  يخيج نان :األمامٌة أو البطنٌة الصمامات من زوج -1
 .الثسمن 

 البطني  العقل  إستين  حييقفست م  يخيج نان :الخلفٌة أو الداخلٌة الصمامات من زوج -2
 .التسسع 

 البطني  العقل  إستين  حييقفست م  أيضس   يخيج نان :الجانبٌة أو العلوٌة الصمامات من زوج -3
 العقل  أستين  م  يخيجس  الثسل  نالزنج الثسن  الزنج أ  آخي بمعن  أن ( هي .)التسسع 
 البيض نضع آل  نتيكي  شكل نيختلؾ (نجي ز إل  متفيع ناحة زنج)التسسع  البطني 
 ف  كمس نمفكك  صؽيي  تكن  نقة القمل أنناع ف  كمس منجنة  ؼيي فه . الحشيات بسختالؾ

 نقني  طنيل  البيض نضع آل  تكن  حي  الجياة ف  كمس للحفي تتحني قة أن الصيصني
 أ  جةن  Thrips التيب  حشيات نف . متمسسك  تكن  بحي  بعضهس مع نمتةاخل 
 الحشي  ُتمك  اإلبي نايه البيض خاللهس م  يمي (أنسبي ) مسنن  إبي إل  تحنلت الصمسمست

  .النبست ةاخل البيض تضع ثم( البيض نضع آل ) بناسطهس النبستست ثق  م 

 

 

( ovipositor )Grasshopper 
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Ovipositor of the weta 

 

Ovipositor of an adult female Carolina mantis (Stagmomantis carolina) 
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  Sting اللسع آلة - ب

 إل  البيض نضع آل  فيهس تتحني العسل نحل شؽسل  مثل األجنح  ؼشسبي  الحشيات م  كثيي نف       
 تتيك  نا  المملك  نع  نفسهس ع  الحشي  بهس لتةافع( التتكسثي العسل نحل شؽسل  أ  حي ( لسع آل 
 :اآلتي  األجزاء م 

 نا  البيض نضع آل  ف  الصمسمست حنامل أن الحييقفست تقسبل الت  نا : الشيتيني  الصفسبح    - 1
 :ع  عبسي 

 المثلث  الصفسبح بـ نيعيؾ الثسمن  البطني  العقل  حييقفست يقسبل الصفسبح م  زنج       - أ
Triangulat plates. 

 الميبع  الصفسبح م  زنج ع  عبسي  نا  التسسع  البطني  العقل  حييقفست تقسبل صفسبح خمس  -  
Quadrate plates المستطيل  الصفسبح م  نزنج Oblang plates  متنسط  ناحة  نصفيح 

Median. 

 البيض نضع آل  ف  الصمسمست تقسبل نا ( اللسع) النخز عملي  ف  المستعمل  الحسة  األجزاء   - 2
 :ع  عبسي  نا 

 الخلؾ إل  نينحنيس  المثلثتي  للصفيحتي  األمسم  الطيؾ  م يخيجس  : Stylets الرمحان      - أ
 .البيض نضع آل  ف  السفل  الصمسمست زنج يقسبال  نامس ةقيق تسني  بهس نأطيافهس

 ثم المستطيلتي  للصفيحتي  األمسم  الطيؾ م  تخيجس  زابةتس  :Stylets sheath الغمد  - ب
 فنق تمةا  ثم sting bulb الؽمة بإنتفسخ يعيؾ نتفسخس  إ بةايتهمس عنة نتكننس  ، الخلؾ إل  تلتحمس 
 عل  يمتة طنل  تجنيؾ ةاخل ينزلق طنل  بينز جسن  لكل السفل  السطح عل  نينجة. اليمحس 
 نيكن  بنضعهس احتفس هس مع الخلؾ نإل  األمسم إل  يتحيكس  بحي  اليمحي  م  لكل العلن  السطح
 ف  الةاخل  الزنج الؽمة نيقسبل .الفييس  جسم إل  السسم  الؽةة زإفيا منهس يمي قنس  نسطهس ف  الثالث 
 .البيض نضع آل 

 الطيؾ م  تخيجس  زنابة م  زنج :Plap-like appendage بالملمس الشبٌهة الزائدة -جـ
 مقسمتي  ؼيي نامس البيض نضع آل  ف  العلن  الزنج نتقسبال  المستطيلتي  للصفيحتي  الخلف 

 .المالم  نتشبهس 

 :نا  السسم  اإلفيازات تفيز الت  نا  :Poison glands السامة الغدد   - 3

 بكي  يعيؾ مخز  ف  إفيازاتهس تص  الشكل أنبنبي  نا  :Acid gland الحمضٌة الغدة      - أ
 .Poison sac السم

 .لسما كي  فتح  م  بسلقي  قنس  ف  نتص  الشكل أنبنبي  نا  :.Alkaline g القلوٌة الغدة  - ب
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Bee Stings 
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Honey Bee Sting 

 

  

 

  

Honey Bee Stinging 
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 Copulatory organ )اٌزوٛس فٟ اٌخبسع١خ اٌزٕبعً أػعبء)اٌغفبد آٌخ -عـ 

apparatus :  ْٛاٌغفبد آٌخ رزى  

 :نا  التسسع  البطني  الحلق  إستين  م  خسيج  كلهس الصمسمست م  أزناج ثالث  م 

 .Claspers القسبض يسم  األنل الزنج -1

 .Parameres )القضي  ؼالؾ) الجسنبي  القطع يسم  الثسن  الزنج -2

 .Penis القضي  ان ناحة عضن يكن  الثسل  الزنج -3

 .aedeagus التيكيي عضن معس   يكننس  نالثسل  الثسن  نالزنجس 

 الممك  م  الحشيات بعض نف  حشياتلل المختلف  األنناع ف  كبييا   إختالفس   يختلؾ السفسة آل  نشكل
 .السفسة أثنسء األنث  عل  القبض ف  أسسسس   يستعمال  الليا  المقبضس  ؼيس 

 المتقسي  األنناع ف  األجنس  بي  التفيق  ف  عليهس يعنل مهم  تقسيمي  كصف  السفسة آل  نتستعمل
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 The internal anatomy الداخلً التشرٌح

 التيكي  نمعيف  الةاخلي  األعضسء تيكي  ع  المعلنمست تنافي ان الةاخل  ييحالتش م  الؽيض
 أةاء كيفي  ع  يمكننس نيلك الن يف  معيف  إل  يإة  نالي  المختلف  العضن ألجزاء الةقيق النسيج 
  نتكسثي نتنف  نإخياج تؽيي  م  المختلف  لل نااي الحشيات
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 :الجهاز الهضمً

Digestive System 

 

نان يتيك  م  القنس  الهضمي  نملحقستهس نا  الؽةة اللعسبي  نأنسبي  ملبيج  . نالقنس  الهضمي  عبسي  
يختلؾ طنلهس ف  الحشيات المختلف  فقة تكن  مسسني  لطنل الجسم أن أطنل بكثيي فتصبح  ع  أنبنب 

اي الحشي  أمس ف  ؼسلبي  الحشيات تكن  القنس  الهضمي  بسيط  نقصيي  ف  كل أطن ملتف  نف  قليل م 
أثنسء التطني م  حي  الشكل الخسيج . نبصف  عسم  فإ  أطنل  الحشيات فعسة  مس تتؽيي أجزابهس

القننات الهضمي  تنجة ف  الحشيات الت  تتؽي  عل  العصسيات نأقصياس ا  الت  تتؽي  عل  
 األنسج  النبستي  نالحيناني  الصلب . ينجة بعض الشناي

 Alimentary canal ة الهضمٌة أوالً: القنا

 :منسطق أنلي  ا  3تنقسم القنس  الهضمي  بسلنسب  لنشؤتهس الجنيني  إل  

 Fore-gut مسة أمسم  م  طبق  اإلكتنةيمؽالمع  األمسم  )معبي فم ( ينشؤ كإن - أ
(Stomodaeum) 

 Mid-gut يمالمع  األنسط )المعة ( يصل بي  المع  األمسم  نالخلف  نينشؤ م  األنةنة -  
(Mesenteron) 

 Hind-gut المع  الخلف  )معبي شيج ( ينشؤ كإنؽمسة خلف  م  طبق  اإلكتنةيم -جـ
(Proctodaeum)   نيإة  ايا اإلختالؾ ف  النشؤ  الجنيني  إل  اختالؾ ناضح ف  التيكي

ف  التيكي  النسيج . نحي  أ  المع  األمسم  نالخلف  ينشؤ كإنعمسة م  جةاي الجسم فهمس يشبهسن  
 .النسيج  نيبطنهمس جلية م  الةاخل

 Fore-gut المعً األمامً   1- 

،  intima نيتيك  جةاي ايه المنطق  م  الطبقست التسلي  م  الةاخل إل  الخسيج عل  التنال : بطسن 
نينقسم المع  األمسم  إل  األجزاء  . .Peritoneal m ، ؼشسء بييتنن  .epithelial L طبق  طالبي 

 :لتسلي ا

 Pharynx:البلعوم 

نان المنطق  المحصني  بي  منطق  التجنيؾ قبل الفم  )التجنيؾ المحصني بي  أجزاء الفم نالشف  
 .نالميئ نيتصل بسلبلعنم عضالت منسع  تنشؤ م  منطق  الجبه  نقم  اليأ (   العليس

  :المرئ

   إل  الجزء األمسم  م  الصةي نتختلؾعبسي  ع  أنبنب  بسيط  مستقيم  تمتة م  المنطق  الخلفي  لليأ

 .ف  الطنل بإختالؾ الحشيات نا  يات ثنيست طنلي  تسسعة عل  إتسسع تجنيفهس عنة إمتالبهس بسلؽياء
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 :    Cropالحوصلة

تنجة ف  كثيي م  الحشيات نا  عبسي  ع  إتسسع ف  الجزء الخلف  م  الميئ نتختلؾ ف  شكلهس 
يات نجةاياس يقيق كمس أ  العضالت المحيط  بهس ضعيف  التكني . نا  اختالفس  كبييا  بإختالؾ الحش

الجزء األكبي م  المع  األمسم  ف  الصيصني أن تكن  عل  شكل اتسسع  يات اتسسع كبيي نتكن 
أن تكن  يات اتسسع كبيي نتتصل بسلميئ ع  طييق  جسنب  م  أحة جنان  الميئ كمس ف  الحفسي

نالن يف  اليبيسي  للحنصل  ا  العمل لمخز  مإقت  .ت يات الجنسحي أنبنب  يفيع  كمس ف  الحشيا
نجنةه ف  الحنصل  كمس يحة   للؽياء نف  بعض الحشيات يتم مزج الؽياء بسلعصسيات الهسضم  أثنسء

ف  الحشيات مستقيم  األجنح  )حي  يختلط اللعس  المفيز بناسط  الؽةة اللعسبي  نكيلك إفياز المع  
ل  األمسم بسلؽياء المنجنة بسلحنصل  نبيلك يتم أكبي جزء م  عملي  الهضم ةاخل األنسط المسي إ

أمس ف  شؽسل  نحل العسل يختلط يحيق األزاسي مع انزيمست اللعس  نيتحنل اليحيق إل    ) .الحنصل 
أمس ةني  Honey stomachمعدة العسل سسبل العسل ةاخل الحنصل  نيطلق عليهس ف  ايه الحسل  

  عملي  اإلمتصسص فمحةنة حي  يتم ع  طييقهس امتصسص الةان  كمس ف  الصيصني الحنصل  ف
األمييك . نتلع  الحنصل  ةنيا  اسمس  أثنسء عملي  اإلنسالخ حي  تمتلا بسلهناء نبيلك يتمةة مقةم الجسم 

 .ممس يعمل عل  شق الجلية القةيم

  Gizzard القانصة

لحشيات يات أجزاء الفم القسيض. نف  ايه الحسل  تنمن تقع خلؾ الحنصل  نتكن  تسم  التكني  ف  ا
أسنس ( نتكن   8-4البطسن  الةاخلي  ف  صني  أسنس  كيتيني  قني  )ت هي ف  القطسع العيض  

العضالت الةابيي  قني  عسصي  نسميك  . نقة تنجة القسنص  ف  صني  مختزل  مثل نحل العسل. 
سيط  بعة تصفيت  نقة يكن  لهس ن يف  طح  نتصفي  نتسمح القسنص  بميني الؽياء عل  ةفعست ب

الطعسم الصل  قبل مينيه إل  المع  المتنسط كمس ف  الصيصني األمييك . نينجة ف  كثيي م  
ػ٘ي ٟٓٞغ حطٜخٍ حُٔؼ٢ حألٓخ٢ٓ رخُٔؼ٢ حأل٢ٓٝ ٣ؼَٔ ػ٠ِ  Cardiac valveالحشيات صمسم فإاة 

 .٢ حألٓخ٢ٓٓ٘غ حٓظَؿخع حُـٌحء ٖٓ حُٔؼ٢ حأل٢ٓٝ ا٠ُ حُٔؼ

 Mesenteron المعً األوسط    2- 

يختلؾ شكل ناتسسع ايه المنطق  اختالفس  كبييا . أحيسنس  تؤخي شكل الكي  نأحيسنس  أخي  تكن  عبسي  ع  
 .أنبنب  ملتف  كسألمعسء أن تكن  مقسم  إل  قسمي  أن ثالث  أقسسم

 :  الةاخل إل  الخسيجأمس م  نسحي  التيكي  النسيج  لجةاي المعة  فهن كمس يل  م

 :نيمك  تقسيم خاليساس إل  ثالث  أنناع  : .entric epiطبقة طالئٌة   1 - 

 .خاليس عمسةي  تقنم بإفياز اإلنزيمست نامتصسص المناة المهضنم   - أ

نيةا ( )   Nidi نتنجة فياة  أن ف  مجمنعست يطلق عليهس .regenerative c خاليس مجةة  -  
 .سةي  نن يفتهس تجةية الخاليس العمسةي  الت  تهلكتحت الخاليس العم

 نتنجة ف  عةة قليل نم الحشيات نال تعيؾ لهس ن يف  .Goblet c خاليس كسسي  -جـ

 ؼشسء قسعة    2- 
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 طبق  عضالت ةابيي    3- 

 طبق  عضالت طنلي    4- 

 ؼشسء بييتنن    5- 

المع  األمسم . نف  بعض الحشيات نيالح  أ  نضع الطبقتي  العضليتي  عل  عك  نضعهمس ف  
 Peritrophic تنجة الحبيبست الؽيابي  ف  المع  األنسط ةاخل ؼالؾ يعيؾ بسلؽشسء منل الؽياب 

membrane  نايا الؽشسء منفي لالنزيمست الهسضم  نكيلك  ."لك  يحم  الخاليس الطالبي  م  التآكل
المعة  م  الصمسم  س خسص  منجنة  عنة بةاي نناتج الهضم لتمتص بخاليس المعة ". نان يفيز م  خالي

نف  كثيي م  الحشيات يزةاة سطح المعة  اتسسعس  بتكني  انبعسجست كيسي  الشكل تعيؾ  الفإاة .
نتقع عنة نهسي  المعة  م  جه  الميئ   Gastric caecae المعيي  أن الزنابة األعنيي  بسليةن 

صيصني نعةية  ف  ييقست الجعسل أن تكن  معةنم  كمس ف  ال 8نتختلؾ كثييا  ف  عةةاس فينجة منهس 
 .ف  ييقست حيشفي  األجنح 

 :نيقنم المع  المتنسط بسلن سبؾ التسلي 

 .تقنم الخاليس العمسةي  بإفياز اإلنزيمست الهسضم  ثم امتصسص نناتج انحالل الؽياء  1 - 

بعض المناة اإلخياجي  ف   يإة  المع  األنسط ف  بعض الحشيات ن يف  إخياجي  حي  تخز   2 - 
ل  نتتخلص الحشي  م  ايا النسيج بمس في  م  فضالت كلي  عنة اإلنسالخ كمس  النسيج الطالب  المبط 
 .Collembola ف  حشي  كنلنمبنال

ف  الحشيات التيت تتؽي  عل  الةم يلع  المع  األنسط ةنيا  اسمس  ف  تحليل نإخياج  3  - 
 .الهيمنجلنبي 

المع  األنسط ةنيا  اسمس  ف  إخياج الكسلسينم نالفنسفني عل  صني  أمالح تؤخي شكل يلع   4  - 
 .الكسلسينم أن فنسفست الكسلسينم كمس ف  عياي  نحل العسل الحبيبست مثل كيبننست

 .يحة  بهس بعض عمليست التمثيل الؽياب   5 - 

 .امتصسص المسء  6 - 

 : Proctodaeumالمعً الخلفً - 3  

ه المنطق  نسيجيس  م  نف  الطبقست الت  يتيك  منهس المع  األمسم  نال يختلؾ عن  إال ف  تتيك  اي
نتتحةة بةاي  المع  الخلف   .العضالت الةابيي  حي  تتكن  ةاخل نخسيج طبق  العضالت الطنلي 

نمنضع اتصسل أنسبي  ملبيج . نتنقسم ايه المنطق  ف  مع م  Pyloric valve اب نبسلصمسم الب
 :حشيات إل  ثالث  منسطق ناضح  ا ال

 Smallintestine or ileum األمعسء الةقيق  أن اللفسبف  - أ

 Large intestine or colone األمعسء الؽلي   أن القنلن  -  
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نيخيج م  القنلن  ف  بعض الحشيات زابة  أعنيي  تختلؾ ف  طنلهس  .rectum المستقيم  -جـ
 ي  ع  ؼيف  بسختالؾ األنناع. أمس المستقيم فهن عبس

 Rectal كيني  الشكل نعسة  مس يبيز بةاخل  عةة مختلؾ م  الحلمست تعيؾ بحلمست المستقيم
papillac    نا  عبسي  ع  بينزات تتكن  م  امتةاة طبقت  البطسن  نالخاليس الطالبي  المبطن  لجةاي

يات التطني التسم نا   ف  الييقست المستقيم. نتنج ايه النتنءات ف  مع م الحشيات نلكنهس ال تنجة
 تلع  ةنيا  اسمس  ف  امتصسص المسء م  البياز عنة مينيه ةاخل المستقيم. نينته  المستقيم بفتح 

تتصل المع   ف  بعض الحشيات مثل ييقست نحل العسل ال .anus خسيجي  تعيؾ بفتح  الشيج
الطني الييق  نعنة تحنل  أثنسء األنسط بسلمع  الخلف  ليلك تتياكم المناة البيازي  ةاخل فياغ المعة 

 .الييق  إل  عيياء تفتح المعة  ف  المع  الخلف  نتتخلص م  البياز

 :أهم الوظائف الفسٌولوجٌة للمعً الخلفً

تعتبي المكس  اليبيس  لعمليست اضم بعض المناة مثل السيلنلنز ع  طييق الكسبنست الحي  الةقيق  -أ
لف  للحشيات )النمل األبيض( حي  تعيش ايه الكسبنست معيش  الخ كسلبينتنزنا الت  تعيش ف  المع 

 .تكسفلي  مع الحشي  فتفنز انزيم السيلينليز الي  يحلل الخش  نبيلك تستفية من  الحشي 

 .امتصسص نناتج اضم بعض المناة الؽيابي  - 

 .لحشي امتصسص المسء م  فضالت الؽياء نايا يعمل عل  تن يم المحتن  المسب  ةاخل جسم ا -جـ

يعيؾ بسلسل  الخيشنمي  نبيلك يقنم بن يف   ف  حنييست اليعسشست الكبيي  يتحني المستقيم إل  مس -ة
 .تنفسي  كمس أن  يسسعة عل  ةفع )حيك ( الحشي  إل  األمسم

 Filter chamber غرفة الترشٌح

صفي  األجنح  نا  عبسي  ع  تحني ؼيي عسة  ف  القنس  الهضمي  لمع م الحشيات التسبع  ليتب  ن
قسمس  متبسعةا  م  القنس  الهضمي  نييتبطس  معس  بؽالؾ م  نسيج  المتجسنس  نمنهس الم  نفيهس يقتي 

م  مناة كيبنايةياتي  يابب   خسم. نفسبة  ايا التيكي  ان السمسح لجزء م  المسء الزابة نمس يحتني 
إل  األمعسء مبسشي  نالتخلص من  خسيج  نزابة  ع  حسج  الحشي  م  النفسي بسإلنتشسي م  مقةم المعة 

 .ع  طييق فتح  الشيج الجسم

 Salivary glands ثانٌا: الغدد اللعابٌة

نا  أعضسء مزةنج  تقع ف  منطق  الصةي عل  جسنب  المع  األمسم  نتتحة قنستساس فتكن  قنس  لعسبي  
الحشيات تنجة ف  قننات الؽةة  نف  كثيي م  .مشتيك  تفتح ف  الشف  السفل  بسلقي  م  قسعة  اللسس 

اللعسبي  تؽل ست حلزنني  ف  طبق  الجلية المبطن  لهس نبيلك قييب  الشعب  بسلقصبست الهنابي . نن يف  
الؽةة اللعسبي  إفياز اللعس  نان عبسي  ع  سسبل مسب  يابق ن يفت  تيطي  الؽياء نتسهيل مينيه ف  

نيختلؾ  .لعس  عل  انزيمست تهضم الكيبنايةيات فقطالقنس  الهضمي  نف  بعض األحيس  يحتن  ال
شكل نحجم نتيكي  الؽةة اللعسبي  بإختالؾ الحشيات فف  الصيصني األمييك  تتيك  كل ؼة  م  
فصي  )زنج م  الفصنص( كمس يتيك  كل فص م  عة  أكيس  أن حنيصالت ؼةي  تتصل ببعضهس 

نتكننس  قنس   تمتة من  قنس  ثم تتحة القنستس نينجة بي  الفصي  عل  كل جسن  مخز  لعسب  مستطيل 
لعسبي  عسم  تفتح عنة قسعة  اللسس  نبسلمثل تخيج م  كل فص قنس  لعسبي  نتتحة القنستس  ف  كل جسن  
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مع زميلتهس م  الجسن  اآلخي نتكننس  ف  النهسي  قنس  ناحة  تفتح ف   لتكننس  قنس  لعسبي  ناحة  تتحة
نتتميز الؽةة اللعسبي  ف  الحشيات الكسمل  لحيشفي  األجنح  بؤنهس عبسي  ع   .العسم قسعة  القنس  اللعسبي  

االسطناني  الطنيل  نتعيؾ بؽةة  أنسبي  خيطي  أمس ييقستهس فؽةةاس اللعسبي  عبسي  ع  زنج م  األنسبي 
ص الةم مثل الحييي ن يا  إلفيازاس خينط حيييي . نيتميز زنج الؽةة اللعسبي  ف  الحشيات الت  تمت

تتيك  م  ثالث  فصنص ، الفص األنسط مختلؾ ف  الشكل نيفيز مسة  تمنع  البعنض بؤ  كل ؼة  
 .كفسيتهس م  الةمحت  تتمك  الحشي  م  امتصسص   anti-coagulinتجلط الةم 

 .سنؾ تشيح مع أعضسء اإلخياج     أنابٌب ملبٌجً: ثالثاً 

 Food habits طبائع الغذاء

 :شيات تبعس  لطبيع  الؽياء إل  المجسميع التسلي يمك  تقسيم الح

 Saprophagousأوالً:الحشرات الرمٌة 

 .الحشيات الكسنس  مثل الصياصيي -1

 .زآكالت المناة الةبسلي  المتحلل  ف  التيب  مثل حشيات ينات الين  القسف -2

 Scarabaeidae آكالت الين  مثل ييقست الجعسل التسبع  لفصيل  -3

 .ستي  الميت  )الخش ( مثل النمل األبيضآكالت األنسج  النب -4

 .Calliphoridae آكالت الجيف  مثل ييقست اليبس  التسبع لفصيل  -5

 (Phytophagous)ثانٌاً: الحشرات آكلة النبات الحً 

 :نتتؽي  ايه المجمنع  عل  أجزاء مختلف  م  النبست الح  نتشمل

 .ط آكالت األنياق مثل حشيات الجياة نالنطسط نةنة  نيق الق -1

 .Agromizidae نسخيات األنياق مثل ييقست الحشيات التسبع  لفصيل  -2

 .Cerambycidae ثسقبست الجيني نالسنق مثل ييقست الحشيات التسبع  لفصيل  -3

 .الحشيات المسص  لعصسي  النبست مثل الم  -4

 .آكالت الحبن  مثل حشيت الحبن  المخزنن  -5

 :وتشمل  Zoophagousثالثاً: الحشرات آكلة الحٌوان الحً 

الطفيليست: مثل تطفل حشيات القمل عل  اإلنسس  نتطفل حشي  البمبال عل  ييقست ةنة  اللنز  -1
 .القينفلي  نكيلك الحشيات الت  تمتص الةم مثل البعنض

الحشيات المفتيس  لحشيات أخي  مثل ييقست أسة الم  نييقست أب  العية نتعيؾ الحشيات  -2
 Entomophagous آكل  الحشيات الت  تتطفل عل  حشيات أخي  بسلحشيات

 :رابعاً: حشرات لها عادات خاصة فً التغذٌة

الي  تجهزه  Royal Jelly األطناي الؽيي كسمل  لنحل العسل حي  تتؽي  عل  الؽياء الملك  -1
 .الشؽسالت

 .حشيات ال تتؽي  إطالقس  مثل يبس  المسين -2
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 Digestionالهضم 

نيل المناة الؽيابي  إل  كيبنايةيات أحسةي  التسكي نأحمسض يشمل الهضم تلك العمليست الت  يتم بهس تح
أميني  يمك  امتصسصهس نيسسعة ف  إحةا  ايه التؽييات اإلنزيمست الهسضم  الت  تفيزاس الخاليس 

 :  تلك الت  تتكن  ف  الؽةة اللعسبي  نينجة ننعس  م  الهضمألنسط بسإلضسف  إلالعمسةي  بسلمع  ا

نفي  يتم اةم المناة الؽيابي  ةاخل القنس  الهضمي  نفسهس، حي  يتم اضم السناة  :الهضم الداخلً  1 - 
األع م م  الؽياء ف  المع  األنسط نقة تتم عمليست الهضم ف  أمسك  أخي  م  القنس  الهضمي  ؼيي 

 :الهضم ف  ايه الحسل  الهضم خسيج المع  نم  أمثل  يلك المع  األنسط نيطلق عل 

 .ملي  الهضم ف  الحنصل  أ  ف  المع  األمسم  كمس ف  الصيصني األمييك يتم مع م ع   - أ

 .يتم اضم مع م المناة السيلينلنزي  ف  المع  الخلف  كمس ف  النمل األبيض -  

نفي  يتم اضم جزب  للمناة الؽيابي  خسيج القنس  الهضمي  كمس يحة  ف   : الهضم الخارجً  2 - 
كي  األجنح  حي  تقنم بإفيازات انزيمست م  المع  األنسط نالؽةة يتب  شب الييقست المفتيس  م 

نيمك  القنل أ  االنزيمست الت  .اللعسبي  عل  الؽياء خسيجيس  ثم تتنسنل المناة السسبل  المهضنم  بعة يلك
تتكن  ف  الحشي  تكن  بصف  عسم  مالبم  لؽيابهس فؤكثي االنزيمست كمي  ا  الت  تسسعة عل  اضم 

 :ي الؽيابي  الؽسلي  ف  الطعسم نينجة م  ايه االنزيمست ثال  مجمنعست ا العنسص

نا  الت  تتنسط ف  عملي  التحليل المسب  للكيبنايةيات المعقة   :انزيمست الكيبنايةيات       - أ
الي  يهضم النشس نانزيمست  األمٌلٌزنتشمل انزيمست الكيبنايةيات عةية  التسكي نمنهس  التيكي  
 .الملتنز نالسكينز نانزيمست جسالكتنسيةازات الت  تهضم الةافيننز نؼييه نسيةازات الت  تهضمالجليك

ايا نلن أ  انسك بعض  البروتٌٌزنا  الت  تتنسط ف  تحطيم البينتي  نفيهس  :انزٌمات البروتٌن -  
 .الكنالجي المناة الؽيابي  تحتسج إل  طيق ؼيي عسمي  ف  الهضم مثل الكياتي ، نالخش  نالشمع ن

نللةالل  عل  اختالؾ ننع االنزيمست الهسضم  ليالبم ننع الؽياء فف  حسل  الحشيات الت  تتؽي   -جـ
عل  ؼياء متننع مثل الصيصني فإ  عصسياتهس الهسضم  تكن  ؼني  بإنزيمست البينتبيز ناألمبليز 

ة بكمي  نافي  ن يا  أل  ؼياء نالليبيز لهضم كل م  البينتينست نالةان  نالنشنيست نلك  األميليز ينج
الصيصني ؼن  بسلمناة النشني . أمس ف  حسل  الحشيات الت  تتؽي  عل  ؼياء محةة فإنهس تفيز أيضس  

نايا االختالؾ  .أنزيمست محةة ، فف  حسل  الحشيات المفتيس  يؽل  نجنة انزيم  البينتييز نالليبيز
مسيكن  ناضحس  عنة مقسين  األطناي المختلف  للحشي  ف  إفياز االنزيمست تبعس  لتيكي  الؽياء أكثي 

حيشفي  األجنح  ينجة بقنستهس الهضمي  أنناع مختلف  م  االنزيمست بينمس ال ينجة منهس  الناحة  فييقست
 .ف  الفياشست نأبن ةقيق إال انزيم إنفيتيز
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  The excretory organs اإلخشاط أػعبء

 ػيس ٣َ١ن ػٖ ًُٝي حُـْٔ ألٗٔـش ٗٔز٤خ   ػخرض ىحه٢ِ ٢ٓٝ رظ٤ٜجش حُلَ٘حص ك٢ حؽحإلهَ أػ٠خء طوّٞ

. ُِيّ حأل٢ٗٞ٣ حُظ٤ًَذ ٝط٘ظ٤ْ ح٤ُ٘ظَٝؿ٤٘٤ش، حُزَٝط٤ٖ طلَِ ك٠الص ٖٓ حُظوِٚ ػ٤ِٔظ٢ ٜٓ٘خ ػ٤ِٔخص

 .ح٣ٌُِٞش ٝحُوال٣خ حُي٤٘ٛش حألؿٔخّ ًُي ك٢ ٣ٝٔخػيٛخ ِٓز٤ـ٢ أٗخر٤ذ ٢ٛ حَُث٤ٔ٤ش حإلهَحؽ ٝأػ٠خء

 Malpighian tubes ٍِج١غٟ أٔبث١ت  1 -  

 ٝطوغ أػ٣ٍٞش ٣ٞ١ِش ٍك٤ؼش أٗخر٤ذ ػٖ ػزخٍس ٢ٛٝ حُلَ٘حص ٖٓ حُؼظ٠ٔ حُـخُز٤ش ك٢ حألٗخر٤ذ ٌٛٙ طٞؿيٙ

 حطٜخٍ ٟٓٞغ ٖٓ رخُوَد ح٢ٔ٠ُٜ حُـٜخُ ك٢ هخػيطٜخ ٖٓ ٝطلظق حُيّ ٣ـَٔٛخ ك٤غ حُي١ٞٓ حُظـ٣ٞق ك٢

 حُلَ٘حص رؼٞ ك٢ أٜٗخ اال كَس حألٗخر٤ذ ٌُٜٙ حألػ٣ٍٞش أل١َحفح ٝطظَ  .حُٔظ٢ٓٞ رخُٔؼ٢ حُوِل٢ حُٔؼ٢

 ِٓز٤ـ٢ أٗخر٤ذ ٓطق ػ٠ِ ٣٘ظَ٘ .حألؿ٘لش كَٗل٤ش ٣َهخص ك٢ ًٔخ ٝػ٤وخ   اُظٜخهخ   حُوِل٢ رخُٔؼ٢ طِظٜن

 رـْٔ حألٗخر٤ذ طِي حكظلخظ ػ٠ِ حٌُز٤َس طلَػخطٜخ طؼَٔ حُيه٤وش حُٜٞحث٤ش حُو٤ٜزخص ٖٓ ؿ٣َِس ٗزٌش

 .حُلَ٘س

 ٓؼظْ ك٢ ػخرظخ   ٣ٌٕٞ ٓخ ؿخُزخ   ٌُٝ٘ٚ حُلَ٘حص رخهظالف ػيىٛخ ٣ٝوظِق حإلًظٞىٍّ، ٖٓ ِٓز٤ـ٢ ٗخر٤ذأ ط٘٘ؤ

 ك٢ 6 حألؿ٘لش، ؿٔي٣ش ك٢ 6-4 حُـ٘خك٤ٖ، ًحص ك٢ 4) حألُٝحؽ ٠ٓخػلخص أٝ أُٝحؽ ك٢ ٝطٞؿي حَُطذ

 .  )حألؿ٘لش ؿ٘خث٤ش ك٢ ٓخثش ٖٓ أًؼَ حألؿ٘لش، كَٗل٤ش

. حُٖٔ كَ٘حص ك٢ ٝط٘ؼيّ حُزؼٞٝ ك٢ أٗخر٤ذ 5 ٜٓ٘خ ٣ٞؿي ك٤غ ًُي ػٖ حُلَ٘حص رؼٞ طٌ٘ ٝهي

 أٓخ. ٝحُؼٌْ ػيىٛخ هَ ًِٔخ ١ُٜٞخ ٣ِىحى ك٤غ ػيىٛخ ٓغ ػ٤ٌٔخ   ٣ظ٘خٓذ ِٓز٤ـ٢ أٗخر٤ذ ١ٍٞ إٔ ٣ٝالكع

. حُ٘ٔغ ىٝىس ك٢ ًٔخ ٓظلَػش طٌٕٞ هي أٜٗخ اال ر٤ٔطش أٗزٞرش ػٖ ػزخٍس ك٢ٜ ِٓز٤ـ٢ أٗخر٤ذ ٌَٗ ك٤غ ٖٓ

 حُلَ٘حص رؼٞ ك٢ ٌُٖٝ حٍَُٜٛٞ ك٢ ًٔخ ٓٔظوِش رلظلش ًَ ح٤ٔ٠ُٜش حُو٘خس ك٢ ِز٤ـ٢ٓ اٗزٞرش طلظق

 حُز٤ُٞش رخُٔؼخٗش ٣ؼَف ػخّ حٗظلخم ك٢ طلظق ٓـٔٞػش ك٢ ػالػش أٝ حػ٤ٖ٘ ًَ رزؼ٠ٜخ ِٓز٤ـ٢ أٗخر٤ز٢ طظَٜ

 ك٢ ز٤ـ٢ِٓ أٗزٞرش طظَٜ .حألؿ٘لش كَٗل٤ش حُلَ٘حص ٣َهخص ك٢ ًٔخ حُوِل٢ حُٔؼ٢ ك٢ ريٍٝٛخ طلظظق حُظ٢

 ؿخٗزٜخ ٖٓ حُوال٣خ ٌٛٙ ٖٓ ه٤ِش ٌَُٝ ٝحكيس ١زوش ك٢ ١الث٤ش هال٣خ 8-3 ٖٓ ٌٓٞٗش حُؼ٢َٟ هطخػٜخ

 ٖٓ حُوال٣خ طَطٌِ.  ٤ٓظٞرال٤ُٓش ه١ٞ٤ ػٖ ػزخٍس حُظوط٢٤ ٌٝٛح.  ٓوططش كخكش حألٗزٞرش ُظـ٣ٞق حُٔليى

  . ػ٤ِ٠ش رؤ٤ُخف ِٓٝى ر٣َظ٢ٗٞ ؿالف رٚ ٣ل٢٤ هخػي١ ؿ٘خء ػ٠ِ حُوخٍؽ

 Fat body :اٌذٕٟ٘ اٌغغُ  2 -  

 ٝطلظ١ٞ طـخ٣ٝق ٝرٜخ حألٝؿٚ ػي٣يس أٝ ٓٔظي٣َس ٝهال٣خٙ حٌَُ٘ ٓ٘ظظٔش ؿ٤َ كٜٞٙ أٝ ًظَ ٖٓ ٣ظًَذ

 هخٍؿ٤ش ١زوش ١زوظ٤ٖ ك٢ حُلَ٘حص ٓؼظْ ك٢ ٣ٝٞؿي. ٓوظِلش أُٞحٗخ   حُي٢٘ٛ حُـْٔ ٣ٝؤهٌ ٓوظِلش ٓٞحى ػ٠ِ

 رخُطزوش ٝطؼَف حألهَٟ ٝحألػ٠خء ح٤ٔ٠ُٜش ٘خسرخُو طل٢٤ أهَٟ ١ٝزوش حُـيح٣ٍش رخُطزوش ٝطؼَف

 : ٢ٛ حُي٢٘ٛ رخُـْٔ حُوال٣خ ٖٓ ٍث٤ٔ٤خٕ ٗٞػخٕ ٣ٝٞؿي حُل٣ٞ٘ش،

 :Trophocytes ِغز٠خ خال٠ب      - أ

 حُل٤ٞح٢ٗ ٝحُ٘٘خ ٝحُزَٝط٤ٖ حُيٖٛ ٖٓ حالكظ٤خ٢١ حُـٌحء ٝطو٣ِٖ رظ٤ًَذ طوّٞ ك٤غ حُوال٣خ أؿِز٤ش ٝطٌٕٞ

 .حُظلٍٞ أٝ حالٗٔالم أٝ حُـٞع ػ٘ي حُلخؿش ُٞهض
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 :Urate cells ا١ٌٛساد خال٠ب  - ة

 حُيّ ٖٓ ح٣ٍٞ٤ُي كٔٞ رٍِٞحص حٓظوالٙ ػ٠ِ ٝطؼَٔ حُٔـ٣ٌش حُوال٣خ ر٤ٖ أك٤خٗخ   ٝط٘ظَ٘ ه٤ِِش ٢ٛٝ

 .ٜٓ٘خ حُظوِٚ ُل٤ٖ ىحهِٜخ ٝط٤َٓزٚ

 Nephrocytes  :اٌى٠ٍٛخ اٌخال٠ب  3 -  

 ٝحُوال٣خ. حُـْٔ ٖٓ ٓؼ٤٘ش أٓخًٖ ك٢ ٓظـٔؼش أٝ ٓزؼؼَس طٞؿي حُوال٣خ ٖٓ ٓـٔٞػخص ػٖ ػزخٍس ٢ٛٝ

 :ٍث٤ٔ٤ظ٤ٖ ٓـٔٞػظ٤ٖ ك٢ طٌٕٞ ٢ٛٝ حُٔظوِلش، حُٔٞحى حهظِحٕ هخ٤ٛش ُٜٝخ ٗٞحس ٖٓ أًؼَ ُٜخ ح٣ٌُِٞش

 Dorsal or pericardial nephrocytes:اٌمٍج١خ ؽٛي أٚ اٌظٙش٠خ اٌى٠ٍٛبد       - أ

 ك٢ ٓظَحٛظ٤ٖ حُوال٣خ ٖٓ ِِٓٔظ٤ٖ ػٖ ػزخٍس ٢ٛٝ ز٤شحُوِ كٍٞ حُوال٣خ رخْٓ حُظ٣َٜش ح٣ٌُِٞخص ٝطؼَف

 ٝحٌُخِٓش حُزخُـش ؿ٤َ حأل١ٞحٍ ك٢ ٝطٞؿي.  حُوِز٢ كٍٞ حُي١ٞٓ حُظـ٣ٞق ك٢ حُوِذ ؿخٗز٢ ػ٠ِ ٢ُٞ١ ه٢

 .حُلَ٘حص ُٔؼظْ

 Ventral nephrocytes :اٌجط١ٕخ اٌى٠ٍٛبد  - ة

 رخُـيى ١َكخٛخ ٣ٝظَٜ حألٓخ٢ٓ ُٔؼ٢ح طلض حُل١ٞ٘ حُظـ٣ٞق ك٢ ٓؼِوش هال٣خ ٖٓ ِِٓٔش ػٖ ػزخٍس ٢ٛٝ

 .حُـ٘خك٤ٖ ًحص ٣َهخص ك٢ رٟٞٞف ٝطظَٜ ، حُِؼخر٤ش

 Excretion اإلخشاط

 رطَىٛخ ٜٓ٘خ حألُٝط٤ش ٝهخٛش حُـٌحث٢ حُظلٍٞ ػ٤ِٔخص ػٖ حُ٘خطـش حُل٠الص ٖٓ حُظوِٚ ٛٞ حإلهَحؽ

  :٢ِ٣ ًٔخ رٞظخثلٜخ حإلهَحؽ أػ٠خء ٝطوّٞ حُـْٔ هخٍؽ

 : غٍِٟج١ أٔبث١ت      - أ

 ٓغ حُلٔٞ ٌٛح اطلخى ٣َ١ن ػٖ ًُٝي حُٔوظِلش حألٗٔـش ٖٓ حُيّ ا٠ُ حُٞحٍى حُز٤ُٞي كٔٞ رطَى طوّٞ

 ٌٛٙ كٍٞ حُيّ ىٍٝس ٝأػ٘خء حُزٞطخ٤ّٓٞ أٝ ٛٞى٣ّٞ ٣ٍٞحص ٌٓٞٗخ   حُوخػي٣ش حُزٞطخ٤ّٓٞ أٝ حُٜٞى٣ّٞ أٓالف

 طـ٣ٞلٜخ ا٠ُ ؿيٍٛخ ال٣خه ٣َ١ن ػٖ ط٘لٌ ك٤غ حُٔخء ٝؿٞى ك٢ حألٓالف ٌٛٙ ٓ٘ٚ طٔظوِٚ حألٗخر٤ذ

 حُزٞطخ٤ّٓٞ أٝ حُٜٞى٣ّٞ ر٤ٌَرٞٗخص ا٠ُ حألٓالف ٌٛٙ طظلٍٞ حٌَُرٕٞ أ٤ًٔي ػخ٢ٗ ٝؿٞى ٝك٢ حُيحه٢ِ

 ِٓز٤ـ٢ أٗخر٤ذ ؿيحٍ ٣َ١ن ػٖ أهَٟ َٓس ٝحُٔخء حُز٤ٌَرٞٗخص أٓالف حٓظٜخٙ ٣ؼخى ػْ حُز٤ُٞي، ٝكٔٞ

 ِٓز٤ـ٢ أٗزٞرش طـ٣ٞق ٖٓ حُز٤ُٞي كٔٞ ٍِٞحصر طَٔ ر٤٘ٔخ  حُيٍٝس ك٢ أهَٟ َٓس ُظيهَ حُيّ ا٠ُ ٝطؼخى

 ٣ؼخى حُزَحُ ٖٓ  حُظوِٚ ٝهزَ حَُ٘ؽ كظلش ٣َ١ن ػٖ حُوخٍؽ ا٠ُ ٝٓ٘ٚ حُوِل٢ حُٔؼ٢ طـ٣ٞق ا٠ُ

 .أهَٟ َٓس حُيّ ا٠ُ ٣ٝؼخى حُٔٔظو٤ْ كِٔخص ٣َ١ن ػٖ حُٔخء ٖٓ حُزخه٢ حُـِء حٓظٜخٙ

    اِزصبصٙب ٠ؼبد      ِبء+  اٌجٛربع١َٛ أٚ اٌصٛد٠َٛ أِالػ+  ث١ٌٛه ؽّط

  ثٛربع١َٛ أٚ صٛد٠َٛ ٠ٛساد+ِبء             صٛد٠َٛ ث١ىشثٛٔبد+ِبء+  ث١ٌٛه ؽّط

 اٌؾشط فزؾخ إٌٝ                                          اٌخٍفٟ اٌّؼٟ إٌٝ
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 : اٌذ١ٕ٘خ األعغبَ  - ة

 أٜٗخ اال ُِلَ٘س الكظ٤خ٢١ح حُـٌحء ٝطو٣ِٖ ط٤ًَذ ٢ٛ حألؿٔخّ ٌُٜٙ حألٓخ٤ٓش حُٞظ٤لش إٔ حُٔؼَٝف ٖٓ

 ُزؼٞ حُي٤٘ٛش حألؿٔخّ ك٢ ٝأٓالكٚ حُز٤ُٞي كٔٞ ٖٓ ٍٝحٓذ طظَٜ ك٤غ اهَحؿ٤ش، ٝظ٤لش ُٜخ

 ٓٞؿٞىس أٝ ؿخثزش ِٓز٤ـ٢ أٗخر٤ذ طٌٕٞ حُلخُش ٌٛٙ ٝك٢ حَُ٘ه٢ ٝحٍَُٜٛٞ حٌُٞالٓزٞال ٓؼَ حُلَ٘حص

 ك٤ٔخ ٗلٔٚ حُز٤ُٞي كٔٞ أٝ حُزٞالص ٝطظَٓذ. حُزٞالص اكَحُ ػ٠ِ هخىٍس ؿ٤َ أٜٗخ أٝ ٝظ٤لظٜخ طئى١ ٝال

 ط٘ظوَ ك٤غ حإلهَحؿ٢ رخُظو٣ِٖ حُلخُش ٌٛٙ ك٢ حإلهَحؽ ٣ٝؼَف حُي٢٘ٛ رخُـْٔ ح٤ٍُٞحص روال٣خ ٣ؼَف

 .ًُي رؼي ٜٓ٘خ ٝحُظوِٚ حُؼٌٍحء ١ٍٞ ا٠ُ حُظلٍٞ ٝهض ِٓز٤ـ٢ أٗخر٤ذ ا٠ُ حُٔوِٗش حإلهَحؿ٤ش حُٔٞحى ٌٛٙ

 :اٌى٠ٍٛخ اٌخال٠ب -عـ

 ٝحٌٍُِٞٝك٤َ حُزَٝط٤٘خص رٜخ طظَٜ ك٤غ حُيّ ٖٓ حُـ٣َٝش حُلز٤زخص حٓظٜخٙ ػ٠ِ ٍسهخى حُوال٣خ ٌٛٙ

 .حُٔوِٗش حإلهَحؽ أػ٠خء ٖٓ ح٣ٌُِٞخص ٝطؼظزَ. حألهَٟ حألٛزخؽ ٝرؼٞ

 :اٌّؼٟ -د

 كَ٘حص ك٢ ًٔخ ؿيحٍٙ هال٣خ ك٢ حألٛزخؽ رؼٞ طظـٔغ ك٤غ حإلهَحؽ ػ٤ِٔش ك٢ ىٍٝح   حُٔؼ٢ ٣ِؼذ هي

 ٣ليع ًٔخ حُيحه٢ِ طـ٣ٞلٚ ك٢ ٝطلَؿٜخ حُيّ ٖٓ حألٛزخؽ طٔظوِٚ حُوال٣خ ٌٙٛ إٔ أٝ ، حٌُٞالٓزٞال

 .حَُٝى٤ْٗ روش ك٢ ًٔخ ح٤ُٜٔٞؿِٞر٤ٖ طلَِ ػٖ حُ٘خطـش حُز٤ِلَى٣ٖ ُٜزـش

 :اٌغغُ عذاس -٘ـ

 رؼٞ ٝهخٛش أؿٔخٜٓخ رـيحٍ حُـٌحث٢ حُظٔؼ٤َ ػ٤ِٔش ٗٞحطؾ رؼٞ رظ٤َٓذ حُلَ٘حص رؼٞ طوّٞ

 ك٢ حُٔٞحى ٌٛٙ كظظَٓذ حٌَُٗذ، ىه٤ن أرٞ كخُش ك٢ ًٔخ ٝأٓالكٚ ُز٤ُٞيح كٔٞ ٖٓ حُٔ٘ظوش حُٜزـخص

 .حُٜٔلَ حألر٤ٞ حُِٕٞ ٣ٌٔزٜخ ٓٔخ أؿ٘لظٚ كَح٤ٗق

 The Respiratory system اٌغٙبص اٌزٕفغٟ

 طظْ ػ٤ِٔش حُظ٘لْ ك٢ ؿ٤ٔغ حُلَ٘حص طو٣َزخ  ػٖ ٣َ١ن أٗخر٤ذ ىحه٤ِش طؼَف رخُوٜزخص حُٜٞحث٤ش

Tracheae حُوٜزخص ك٢ أػ٠خء حُـْٔ ُٝٝحثيٙ ٝطؼَف ك٣َؼخطٜخ حُيه٤وش رخُو٤ٜزخص  طظظ٘ؼذ ٌٛٙ ٝ 

حُٜٞحث٤ش ػٖ ٣َ١ن ُٝؽ ٖٓ حُلظلخص حُـخٗز٤ش طؼَف رخُلظلخص حُظ٘ل٤ٔش  حُٜٞحث٤ش ٣ٝيهَ حُٜٞحء حُوٜزخص

ٝحُزطٖ ٝٗخىٍح  ٓخ ط٘ؼيّ ٌٛٙ حُلظلخص  أٝ حُؼـٍٞ ٌٝٛٙ حُلظلخص َٓطزش ك٢ ٓٞحٟغ ٓؼ٤٘ش ػ٠ِ ػوَ حُٜيٍ

حُٔخث٤ش  طٌٕٞ ٓولِش ٣ٝليع حُظ٘لْ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ػٖ ٣َ١ن ؿيحٍ حُـْٔ. أٓخ ٓؼظْ أ١ٞحٍ حُلَ٘حصأٝ 

ؿ٤َ حُزخُـش ك٤ليع حُظ٘لْ رٜخ ػٖ ٣َ١ن حُو٤خ٤ْٗ ٝط٘٘ؤ أػ٠خء حُظ٘لْ ك٢ حُلَ٘حص ٖٓ ١زوش 

ُحص ؿٞكخء حُٜٞحث٤ش ًبٗؼٔخىحص أٗزٞر٤ش ُِيحهَ، ر٤٘ٔخ ط٘٘ؤ حُو٤خ٤ْٗ ًزَٝ حإلًظٞىٍّ كظٌٕٞ حُوٜزخص

 .ُِوخٍؽ

 Spiracles  :اٌضغٛس اٌزٕفغ١خ

ـٜخُ ُحػيىٛخ ٟٝٓٞؼٜخ: طؼظزَ حُؼـٍٞ حُظ٘ل٤ٔش كٞٛخص حإلٗـٔخىحص حإلًظٞى٤ٍٓش حُظ٢ ٣٘٘ؤ ٜٓ٘خ   - أ

ٝطوغ ػ٠ِ حُزٍِٞح )ؿ٘ذ( ك٢ ًَ ٖٓ ػوَ حُٜيٍ ٝحُزطٖ. ٌٝٛٙ حُؼـٍٞ هي طٌٕٞ ٓظويٓش ٗلٞ  حُوٜز٢

ُ٘ٔزش ُؼوَ حُزطٖ أٓخ ك٢ حُٜيٍ كظٞؿي ر٤ٖ حُؼوَ رل٤غ طوغ ًَ كظلش أٓخّ رخ حألٓخّ أٝ ٓظؤهَس ٗلٞ حُوِق
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.حُلِوش حُظ٢ طظزؼٜخ ٓزخَٗس أٓخ ٖٓ ك٤غ ػيى ٌٛٙ حُؼـٍٞ ك٤وظِق رخهظالف حُلَ٘حص ٝأه٠ٜ ػيى ُٜخ ك٢  

2)  حأل١ٞحٍ رؼي حُـ٤٘٤٘ش ٛٞ ػَ٘س أُٝحؽ (  رط٤٘ش 8،  ٛي٣ٍش  . ٣وغ حُِٝؽ حألٍٝ ر٤ٖ ػوِظ٢ حُٜيٍ  

ا٠ُ  ٍ ٝحُؼخ٢ٗ ٣ٝوغ حُؼخ٢ٗ ر٤ٖ ػوِظ٢ حُٜيٍ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ٝطوغ حألُٝحؽ ارظيحء ٖٓ حألٍٝ حُزط٢٘حألٝ

8-1حُؼخٖٓ حُزط٢٘ ػ٠ِ ًَ كِوش ٖٓ كِوخص حُزطٖ ٖٓ  . ٝهي ٣وَ ػيىٛخ ػٖ ػَ٘س أُٝحؽ ًٔخ ك٢ ٍطزش  

٤٣ٖ كو٢ ُٝؿ٤ٖ ٛيٍ رط٤٘ش( ٝهي ٣وظٍِ ػيىٛخ ا6٠ُٛي١ٍ+1أُٝحؽ ) 7حُؤَ حُوخٍٝ ك٤غ ٣ٞؿي 

 .ًٔخ ك٢ حُزن حُيه٤و٢

ٚرمغُ اٌؾؾشاد ثبٌٕغجخ إٌٝ ػذد اٌضغٛس اٌزٕفغ١خ ٚػذد ِٚٛظغ اٌضغٛس اٌؼبٍِخ )اٌّفزٛؽخ( ٚاٌّغٍمخ 

 :ِٕٙب إٌٝ لغ١ّٓ ّ٘ب

 كَ٘حص طال٠ٗ ٜٓ٘خ رؼٞ حُؼـٍٞ حُظ٘ل٤ٔش ٝط٠ٔٔ كَ٘حص ٗخهٜش حُؼـٍٞ حُظ٘ل٤ٔش -1

Hypopneustic. 

حُظ٘ل٤ٔش )ػخِٓش ٝٓولِش( ٌٝٛٙ طؤْ ػ٠ِ كٔذ ػيى ٝٗظخّ  كَ٘حص رٜخ ػَ٘س أُٝحؽ ٖٓ حُؼـٍٞ -2

 :ط٣ُٞغ حُؼـٍٞ حُؼخِٓش كو٢ ا٠ُ

 .Holopneustic ؿٜخُ ط٘ل٢ٔ ًخَٓ ك٢ ػيى حُؼـٍٞ حُؼخِٓش .1
 .Hemipneustic ؿٜخُ ط٘ل٢ٔ ٗخهٚ ك٢ ػيى حُؼـٍٞ حُؼخِٓش .2
ْ هالٍ ؿيحٍ ، ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع ٣ٌٕٞ حُظ٘لApneustic ؿٜخُ ط٘ل٢ٔ ك٤ٚ ؿ٤ٔغ حُؼـٍٞ ٓولِش   .3

 .حُـْٔ أٝ ػٖ ٣َ١ن حُو٤خ٤ْٗ

ط٤ًَذ حُؼـٍٞ حُظ٘ل٤ٔش: ٣وظِق ط٤ًَذ حُؼـٍٞ حُظ٘ل٤ٔش اهظالكخ  ًز٤َح  رخهظالف حُلَ٘حص   - د 

حُٞحكيس ك٢ ًَ ٖٓ حُلظلخص حُٜي٣ٍش ٝحُزط٤٘ش ًٌُٝي ك٢ أ١ٞحٍٛخ  ًٔخ طوظِق ػخىس ك٢ حُلَ٘س

هخٍؿ٤ش ل٤ٔش ٖٓ كظلشحُٔوظِلش. ٣ٝظًَذ حُ٘ٞع حُز٢٤ٔ ٖٓ حُؼـٍٞ حُظ٘  External opening 
أك٣َِ حُؼـَ( ٝطئى١ ٌٛٙ حُلظلش ا٠ُ طـ٣ٞق ٣ؼَف )Peritreme طل٢٤ رٜخ ٛل٤لش كِو٤ش ط٠ٔٔ
atrium رخُي٤ِِٛ ٝٛٞ ؿِء هخٙ ٣َٜ ر٤ٖ حُلظلش حُظ٘ل٤ٔش ٝحُوٜزش حُٜٞحث٤ش ٝهخٍ ٖٓ  

ٖٓ كوي حُٔخء حُٔظزوَ ٖٓ  ٍحأل١َٗش ح٤ٌُظ٤٘٤ش ٝطِٝى ؿيٍحٗٚ حُيه٤وش رِٝحثي طؼَٔ ػ٠ِ حإلهال

حُؼـٍٞ ٝطٌٕٞ ٌٛٙ حُِٝحثي ٓظ٘خرٌش ٓغ رؼ٠ٜخ ٌٓٞٗش ؿٜخُ ٣ؼَف رـٜخُ حُظ٤َٗق ٜٓٔظٚ أ٠٣خ  

.ػيّ ىهٍٞ حألطَرش ٣ِٝٝى حُؼـَ حُظ٘ل٢ٔ رـٜخُ اهلخٍ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ػ٠ِش أٝ أًؼَ ٝأؿِحء أهَٟ  

ٌٛح حُـٜخُ ك٢ ٣َهخص حُلَ٘حص ٝهي ٣٘ؼيّ  ؿ٤ِي٣ش ٣ٝوّٞ ٌٛح حُـٜخُ رلظق ٝاؿالم حُلظلش حُظ٘ل٤ٔش

ٝػيىٛخ  ٣وظِق ٌِٜٗخ  Lips ًحص حُـ٘خك٤ٖ. ٝهي طِٝى حُلظلش حُوخٍؿ٤ش ُِؼـَ حُظ٘ل٢ٔ ر٘لخٙ

 .رخهظالف حُلَ٘حص

 Tracheae & Tracheoles :اٌمصجبد اٌٙٛائ١خ ٚاٌمص١جبد

طزطٖ ٖٓ حُيحهَ رطزوش حُوٜزش حُٜٞحث٤ش ػزخٍس ػٖ أٗزٞرش َٓٗش طؤهٌ ٓظَٜح  ك٤٠خ  ػ٘ي حٓظالثٜخ رخُٜٞحء ٝ

intima ؿ٤ِي٣ش طؼَف رزطخٗش حُوٜزش طظَٜ اطٜخال  ٓزخَٗح  رـيحٍ حُـْٔ ٝطظوِٚ ٜٓ٘خ حُلَ٘س ػ٘ي ًَ  

كِوخص ٓٔظوِش طزَُ ك٢ طـ٣ٞق  حٗٔالم. ٝطظـِع رطخٗش حُوٜزش ك٢ هط١ٞ ك٤ِِٗٝش ٝأك٤خٗخ  ػ٠ِ ٌَٗ

لع حُوٜزخص حُٜٞحث٤ش ٓلظٞكش ك٤غ طؼَٔ ػ٠ِ ك Taenidia حُوٜزش ٝطؼَف رخأل١َٗش ح٤ٌُظ٤٘٤ش

كظ٠ ٣َٜٔ ٍَٓٝ حُٜٞحء رٜخ. ٝطظلَع حُوٜزخص حُٜٞحث٤ش ا٠ُ كَٝع أٛـَ كؤٛـَ ٌٌٝٛح كظ٠  رخٓظَٔحٍ

) ط٘ظ٢ٜ رلَٝع ؿخ٣ش ك٢ حُيهش ال ٣ِ٣ي هطَٛخ ػٖ   0,3 ٖٓ ح٤ٌَُٕٔٝ طؼَف رخُو٤ٜزخص ( 
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 َس. ًٌُي ٣٘خٛي إٔ ٌٛٙ حُٜ٘خ٣خصٝطظيحهَ ٌٛٙ حُو٤ٜزخص ر٤ٖ هال٣خ أٗٔـش حُل٘   Tracheolesحُٜٞحث٤ش

 Tracheole حُيه٤وش ُِو٤ٜزخص حُٜٞحث٤ش طٌٕٞ ٝحهؼش ىحهَ هال٣خ ٗـ٤ٔش حٌَُ٘ طؼَف رخُوال٣خ حُٜ٘خث٤ش

end cell ك٢ ٍٛٞس ُٝحة ىه٤وش طل٢٤ رـيٍ حُو٤ٜزخص حُٜٞحث٤ش حُٔ٘ـَٔس ك٤ٜخ.  ك٤غ ٣ٔظي رَٝطٞرالُٜٓخ

ظٔي ػ٤ِٚ ك٢ طؤى٣ش ٝظ٤لظٜخ حُظ٘ل٤ٔشٝطلظ١ٞ ٜٗخ٣خص حُو٤ٜزخص ٓخثال  ه٤٤ٜخ  طؼ . 

 Air Sacs :األو١بط اٌٙٛائ١خ

 ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُلَ٘حص حُٔـ٘لش طظٔغ حُوٜزخص حُٜٞحث٤ش ك٢ أؿِحء ٓوظِلش ٖٓ حُـْٔ ٌٓٞٗش ك٣ٜٞالص

حُٜٞحث٤ش ٢ٛٝ هخ٤ُش ٖٓ حُظـِظخص ح٤ٌُظ٤٘٤ش ٌُُٝي ك٢ٜ هخرِش ُِظٔيى ٝطظَٜ  ٍه٤وش حُـَحٕ طؼَف رخأل٤ًخّ

ػ٘ي هِٞٛخ ٖٓ حُٜٞحء ٝطوظِق ٌٛٙ حأل٤ًخّ  خهٜخ ًل٣ٜٞالص ر٠٤خء الٓؼش ٌُٖٝ ٣ٜؼذ ط٤٤ِٔٛخػ٘ي حٗظل

ٓٔخػيس حُلَ٘حص ػ٠ِ  ٖٓ ك٤غ حُلـْ ٝحُؼيى رخهظالف حُلَ٘حص. ٝحُٞظ٤لش حألٓخ٤ٓش ٌُٜٙ حأل٤ًخّ ٢ٛ

 .حُط٤َحٕ ك٤غ طوَ ٖٓ ػوِٜخ حُ٘ٞػ٢

  )  Respiratory gills (Branchiae :اٌخ١بؽ١ُ اٌزٕفغ١خ

 Tracheal gills :اٌخ١بؽ١ُ اٌمصج١خ   1-  

حُل٣ٍٞخص حُٔخث٤ش  ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ُٝحثي ه٤ط٤ش أٝ ٍٝه٤ش حٌَُ٘ ؿ٤٘ش رخُوٜزخص حُٜٞحث٤ش ٝطٞؿي ك٢ ٓؼظْ

أُٝحؽ ٜٓ٘خ ػ٠ِ حُٔزغ ػوَ حُزط٤٘ش حأل٠ُٝ ًٔخ ك٢ ًرخرش  7ك٤غ ٣ٞؿي  ػ٠ِ ٓ٘طوش حُزطٖ ٣ٝوظِق ػيىٛخ

 6ك٢ ٤ٗخى حَُػخٗخص حٌُز٤َس كظٌٕٞ ػ٠ِ  ًٔخ ك٢ ٤ٗخى حَُػخٗخص حُٜـ٤َس. أٓخٓخ٣ٞ أٝ ػالػش ه٤خ٤ْٗ ٤ِ٣ًش 

ؿِٝع  ػ٤٘خص ىحه٤ِش ك٢ ؿيحٍ حُٔٔظو٤ْ ٣َٜٝ ا٠ُ ٌٛٙ حُؼ٤٘خص كَٝع حُو٤ٜزخص حُٜٞحث٤ش حُظ٢ طٔظي ٖٓ

 ٣ٞؿي ك٢ .حُوٜزخص حُٜٞحث٤ش حَُث٤ٔ٤ش، ٣ٝظلٍٞ حُٔٔظو٤ْ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ا٠ُ ٓخ٣ؼَف رخُِٔش حُو٤ٓٞ٘٤ش

كِٔخص َٗؿ٤ش طظَٜ رخُؼوِش حُزط٤٘ش حأله٤َس ٢ٛٝ ؿ٤٘ش رخُو٤ٜزخص حُٜٞحث٤ش ٌُٜٝ٘خ ال ٣4َهخص حُزؼٞٝ 

 .طؼَٔ ػ٠ِ حٓظٜخٙ حُٔخء ٝحأل٣ٞٗخص ؿ٤َ حُؼ٣ٞ٠ش ٓؼَ أ٣ٞٗخص ح٣ٌٍُِٞي طؼظزَ ه٤خ٤ْٗ هٜز٤ش ٢ٛٝ

  Blood gills :حُو٤خ٤ْٗ حُي٣ٞٓش    2- 

حٗظوض ط٤ٔٔظٜخ ٖٓ كو٤وش حكظٞحثٜخ ػ٠ِ حُيّ ٢ٛٝ ال طلظ١ٞ ػخىس  ػزخٍس ػٖ ُٝحثي أٗزٞر٤ش أٝ أٛزؼ٤ش ٝهي

ٖٓ حُلَ٘حص   Chironomus حُلَ٘حص حُٔخث٤ش ٓؼَ ٣َهخص حُٜخٕٓٞ ػ٠ِ ه٤ٜزخص ٛٞحث٤ش ٝطٞؿي ك٢

هزَ حأله٤َس ٝأٍرؼش أُٝحؽ  ًحص حُـ٘خك٤ٖ ك٤غ ٣ٞؿي ك٢ رؼٞ أٗٞحػٚ ُٝؿ٤ٖ رط٤٤ٖ٘ ػ٠ِ حُؼوِش حُزط٤٘ش

 .ٝٝظ٤لش ٌٛٙ حُِٝحثي حٓظٜخٙ حُٔخء ٝحأل٣ٞٗخص ؿ٤َ حُؼ٣ٞ٠شػ٠ِ حُؼوِش حأله٤َس 

 : اٌزٕفظ

طؼظزَ ػ٤ِٔش حُظ٘لْ ٢ٛ ح٤ُِٓٞش حُظ٢ طلَٜ رٜخ حُلَ٘حص ػ٠ِ حألًٔـ٤ٖ ٝحطٔخّ ُٝٛٞٚ ا٠ُ حألٗٔـش 

هخٍؽ حُـْٔ ١َٝى ػخ٢ٗ أ٤ًٔي حٌَُرٕٞ . ٣يهَ حُٜٞحء حُٔلظ١ٞ ػ٠ِ حألًٔـ٤ٖ ؿْٔ حُلَ٘س ػٖ ٣َ١ن  

إٔ طَٜ ا٠ُ حُٜ٘خ٣خص حُيه٤وش  ش ٜٝٓ٘خ ا٠ُ حُوٜزخص حُٜٞحث٤ش ػْ ا٠ُ حُو٤ٜزخص حُٜٞحث٤ش ا٠ُحُؼـٍٞ حُظ٘ل٤ٔ

ُِو٤ٜزخص حُٜٞحث٤ش حُٔلظ٣ٞش ػ٠ِ حُٔخثَ ٝأػ٘خء ٍَٓٝ حُٜٞحء ىحهَ حُـٜخُ حُؼٜز٢ ٣ليع طزخىٍ ُِـخُحص 

زخص حُٜٞحث٤ش ٝحألٗٔـش حالٗظ٘خٍ حُطز٤ؼ٢ ُٜخ. ٣ٝليع أ٠٣خ  طزخىٍ ُِـخُحص ر٤ٖ ؿيٍ ٜٗخ٣خص حُو٤ٜ رٞحٓطش

حُظ٢ طؼظٔي ػ٠ِ هٞط٤ٖ ٓظؼخًٔظ٤ٖ ٛٔخ حُوٞس حُ٘ؼ٣َش  حُٔ٘ـَٔس رٜخ ًُٝي ػٖ ١َم كًَش ٓخثَ حُو٤ٜزخص

أػ٠ِ أٓخ حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ  حُ٘خطـش ػٖ حُيهش حُٔظ٘خ٤ٛش ُلَحؽ حُو٤ٜزش، ٝطؼَٔ ٌٛٙ حُوٞس ػ٠ِ ؿٌد حُٔخثَ ا٠ُ
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٤ٔ٘ؾ حُٔظؼَٔس رٚ حُو٤ٜزخص حُٜٞحث٤ش ُٝظ٤ٟٞق ًُي ػزخٍس ػٖ حُظـ٤َ ك٢ ح٠ُـ٢ حأل١ُٞٔٓ ُوال٣خ حُ

حُلَ٘س أػ٘خء ه٤خٜٓخ رؤ١ ٓـٜٞى ٣ظلٍٞ حُـ٤ٌِٞؿ٤ٖ حُٔٞؿٞى ك٢ أٗٔـش ٌٛٙ  كؼ٘يٓخ ط٘وزٞ ػ٠الص

ىحهَ حألٗٔـش ٝرٌُي ٣٘ٔلذ  حُؼ٠الص ا٠ُ كٔٞ حٌُِظ٤ي ٓٔخ ٣ٔزذ حٍطلخع ك٢ ح٠ُـ٢ حأل١ُٞٔٓ

 لزخ  ٓؼٚ ٤ًٔش ٖٓ حألًٔـ٤ٖ طٔظل٤ي ٜٓ٘خ هال٣خ ٌٛح ح٤ُٔ٘ؾ ك٢حُٔخثَ ك٢ حطـخٙ هال٣خ ح٤ُٔ٘ؾ حُؼ٢ِ٠ ٜٓط

حُظ٘لْ ٝطؼٞى حُؼ٠الص ا٠ُ كخُش حالٍطوخء ٣َٝطلغ حُٔخثَ َٓس أهَٟ ك٢ حُ٘خرخص حُوٜز٤ش رؼي اُحُش 

 .ٓوِلخص ػ٤ِٔش حُظ٘لْ رٞحٓطش حُيّ ٌٌٝٛح

 .٠ٚزُ خشٚط صبٟٔ أوغ١ذ اٌىشثْٛ ِٓ اٌغغُ ثطش٠مز١ٓ

 .ُوٜزخص حُٜٞحث٤ش ػْ حُؼـٍٞ حُظ٘ل٤ٔشحالٗظ٘خٍ هالٍ ح  - أ .1

حالٗظ٘خٍ ٖٓ أٗٔـش حُلَ٘حص ٓزخَٗس هالٍ ؿيحٍ حُـْٔ حُوخٍؿ٢ ٌٝٛٙ حُؼ٤ِٔش ال طليع  - د .2

 55حٌَُرٕٞ ك٢ حألٗٔـش حُل٤ٞح٤ٗش ٣زِؾ كٞح٢ُ  ٓؼخَٓ حٗظ٘خٍ ػخ٢ٗ أ٤ًٔي ٕرخُ٘ٔزش ُألًٔـ٤ٖ أل

ظْ ط٘ظ٤ْ ػ٤ِٔش حُظ٘لْ ػٖ ٣َ١ن كظق ٣ٝ .َٓس ٓويحٍ ٓؼخَٓ حٗظ٘خٍ حألًٔـ٤ٖ ك٢ ٗلْ حألٗٔـش

ٝهلَ حُؼـٍٞ حُظ٘ل٤ٔش كٔذ كخؿش حُلَ٘س ُألًٔـ٤ٖ ٝطظْ ط٣ٜٞش حُـٜخُ حُوٜز٢ ػٖ ٤١ن 

حُظ٢ طئػَ ػ٠ِ ٟـ٢ حُيّ، كل٢ رؼٞ حُلَ٘حص طليع حُلًَخص حُظ٘ل٤ٔش ٓؼَ كًَش  حُؼ٠الص

طخ١ ًٌُٝي حُلًَخص حُـَحى ٝحُ٘ حٍطلخع ٝحٗولخٝ حُظَؿخص ٝحإلٓظَٗخص ك٢ ػوَ حُزطٖ ًٔخ ك٢

 .حُظٌِٔٞر٤ش )حُٔظيحهِش( ُؼوَ حُزطٖ ًٔخ ك٢ كَ٘حص ؿ٘خث٤ش حألؿ٘لش

 :١َم حُظ٘لْ ك٢ حُلَ٘حص حُٔخث٤ش

ػٖ ٣َ١ن ؿيحٍ حُـْٔ ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ٌٕٞ حُـ٤ِي ٍه٤وخ  ؿيح  ًٔخ ك٢ ٣َهخص حُٜخٕٓٞ حُظ٢ ال طٞؿي رٜخ  
                                       Cutaneous repiratio كظلخص ط٘ل٤ٔش
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رٞحٓطش حُو٤خ٤ْٗ حُوٜز٤ش ًٔخ ك٢ ٤ٗخى حَُػخٕ ًٝرخرش ٓخ٣ٞ ك٤غ طٔظوِٚ حألًٔـ٤ٖ حٌُحثذ ك٢  -1

 .حُٔخء

 .رٞحٓطش حُو٤خ٤ْٗ حُي٣ٞٓش ًٔخ ك٢ رؼٞ أٗٞحع ٖٓ ٣َهخص حُٜخٕٓٞ -2

رٞحٓطش ٜٓٔخص ًحص كظلخص ط٘ل٤ٔش ًٔخ ك٢ ٣َهخص حُزؼٞٝ ك٤غ ٣ٞؽ ُٝؽ ٖٓ حُٜٔٔخص ػ٠ِ  -3

حُلخُظ٤ٖ طٜؼي ح٤َُهخص ا٠ُ  ٣َهخص أٗٞك٤ِْ( ٝك٢ ًِظخ)   صِش حُزط٤٘ش حُؼخٓ٘ش ريٕٝ ٜٓٔخُؼوح

حُـ١ٞ  ٓطق حُٔخء ٝطلَٜ ػ٠ِ حُٜٞحء حُـ١ٞ ٓزخَٗس ٝطظ٘لْ ػٌحٍٟ حُزؼٞٝ أ٠٣خ  حُٜٞحء

 .ٓزخَٗس ػٖ ٣َ١ن ُٝؽ ٖٓ حُٜٔٔخص ٣وغ ك٢ ٓويّ حُـْٔ

ك٤غ   Notonecta حُٔخث٤ش ٓؼَ ه٘لٔخءحُظ٘لْ رط٣َوش هِٕ حُٜٞحء، ًٔخ ك٢ رؼٞ حُلَ٘حص  -4

حُ٘ؼَ حُـ٣َِ ح١ٌُ ٣لظلع ك٤ٔخ ر٤٘ٚ رطزوش ٖٓ حُٜٞحء أػ٘خء  ٣ـط٢ حُٔطق حُٔل٢ِ ُِزطٖ ١زوش ٖٓ

 ه٘لٔخء ١لٞٛخ ػ٠ِ ٓطق حُٔخء طٔظل٤ي ٓ٘ٚ ك٢ حُظ٘لْ ػ٘ي ؿٜٞٛخ طلض حُٔخء ٝٓؼخٍ آهَ،

Dytiscus ػخص ٛٞحث٤ش طلظلع رٜخ طلض ك٤غ طؼَٔ طٔٞؿخص ٣َٓؼش رخُٔخء ٓٔخ ٣٘٘ؤ ػٜ٘خ كوخ

 .(  أؿ٘لظٜخ ُظؤى٣ش ٗلْ حُـَٝ)حُظ٘لْ

حُظ٘لْ ػٖ ٣َ١ن حُ٘زخطخص حُٔخث٤ش، طِـؤ رؼٞ حُلَ٘حص حُٔخث٤ش ا٠ُ حُلٍٜٞ ػ٠ِ كخؿظٜخ ٖٓ  -5

ٓخهٜخ حُٔـٍٔٞ ك٢ حُٔخء ػ٠ِ ٓٔخكخص ر٤٘٤ش  حألًٔـ٤ٖ ػٖ ٣َ١ن ٗزخطخص ٓخث٤ش هخٛش ٣لظ١ٞ

رٞحٓطش هَٟٜخ ٌُٜٙ ح٤ُٔوخٕ أٝ ػٖ ٣َ١ن ؿَُ ػـٍٞٛخ ٝحٓؼش ٖٓ هال٣خٙ ٓٔظِجش رخُٜٞحء 

 .Donacia حُؼخهزش حُظ٢ طٞؿي ك٢ ٓئهَ رطٜ٘خ ًٔخ ك٢ ٣َهخص ه٘لٔخء حُظ٘ل٤ٔش

 :غشق اٌزٕفظ فٟ اٌؾؾشاد اٌّزطفٍخ داخ١ٍبً 

حُظ٘لْ ػٖ ٣َ١ن ؿيحٍ حُـْٔ ك٤غ ٣ٌٕٞ حُـ٤ِي ٍه٤وخ  ؿيح  ك٤ليع ٖٓ هالُٚ طزخىٍ ُِـخُحص  -1

حألًٔـ٤ٖ حُٔٞؿٞى ك٢ ىّ حُؼخثَ ٣ٝطَى ك٤ٚ ػخ٢ٗ أ٤ًٔي حٌَُرٕٞ ح١ٌُ ٣وَؽ  حُطل٤َ ك٤غ ٣ؤهٌ

 .حُـٜخُ حُظ٘ل٢ٔ ُِؼخثَ رؼي ًُي ػٖ ٣َ١ن
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ط٘لْ حُٜٞحء حُـ١ٞ ػٖ ٣َ١ن حُـٜخُ حُوٜز٢ ُِؼخثَ ٓؼَ ٣َهخص ًرخرش حُظخ٤ً٘خ ك٤غ طؼ٤ٖ  -2

ٟ حُوٜزخص حُٜٞحث٤ش ٌٛح حُطل٤َ ريحهَ ٣َهخص ىٝىس ٍٝم حُوطٖ كظؼوذ ٣َهخص حُطل٤َ اكي ٣َهخص

 .حُٜٞحء حُـ١ٞ ُِؼخثَ ٝطلَٜ ػ٠ِ أًٔـ٤ٖ

طؼ٤ٖ رؼٞ حُلَ٘حص حُٔظطلِش ىحه٤ِخ  طلض ؿِي حُؼي٤٣خص ٝٓؼخٍ ًُي طـق ؿِي حُزوَ ٤َُٝهخص  -3

 .ػـٍٞ ط٘ل٤ٔش ك٢ ٜٗخ٣ظٜخ طُزَُٛخ هخٍؽ ؿِي حُؼخثَ ٝطظ٘لْ حُٜٞحء حُـ١ٞ ٓزخَٗس ٌٛٙ حُطل٤ِ٤خص
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 سمس الخ المحسضي 

    The Circulatory Systemحُـٜخُ حُي١ٍٝ 

حُـٜخُ حُي١ٍٝ ك٢ حُلَ٘حص ؿٜخُ ٓلظٞف ك٢ أًؼَ أؿِحءٙ ك٤غ ٣ـَٔ حُيّ ؿ٤ٔغ أػ٠خء ٝأٗٔـش       

ٖٓ ىٍٝس حُيّ ك٢ طـخ٣ٝق حُـْٔ ُٝٝحثيٙ. ٝاًح حٓظؼ٤٘٘خ حإلٓظيحى ُِٞػخء  حُـْٔ، ٣ٝظْ حُـِء حألًزَ

ؿي رخُلَ٘حص أٝػ٤ش ى٣ٞٓش رخُٔؼ٠٘ حُٜل٤ق ًخَُ٘ح٤٣ٖ ٝحألٍٝىس حُظ٢ حُظ١َٜ حُ٘ز٤ٚ رخأل٢١ٍٝ كال ٣ٞ

ىهُٞٚ ٝهَٝؿٚ ٖٓ حُِٝحثي ٝػَٝم  طٞؿي ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُل٤ٞحٗخص حُٔل٤ِٜش حألهَٟ ٌُٖٝ ٣َٔ حُيّ أػ٘خء

 .حألؿ٘لش ك٢ طـخ٣ٝق ٓليىس طوخرَ حألٝػ٤ش حُي٣ٞٓش

   Diaphragms & Sinuses:حألؿ٤٘ش حُلخؿِس ٝحُـ٤ٞد حُي٣ٞٓش

٣٘ؤْ حُظـ٣ٞق حُؼخّ ُـْٔ حُلَ٘حص ا٠ُ ػالػش طـخ٣ٝق ى٣ٞٓش رٞحٓطش كخؿ٣ِٖ ٤ُل٤٤ٖ ػ٤٤ِ٠ٖ ٛٔخ       

٣ٝٔظي رؼٞ طـ٣ٞق حُزطٖ كٞم حُو٘خس ح٤ٔ٠ُٜش ٝأٓلَ  dorsal diaphragm ؿ٘خء حُلخؿِ حُظ١َٜ

 dorsal or pericardial حُوِذ ٣ٝؼَف حُظـ٣ٞق حُٔظٌٕٞ أػالٙ رخُظـ٣ٞق حُظ١َٜ أٝ كٍٞ هِز٢

sinus ٣ٝٞؿي ك٤ٚ حُوِذ. أٓخ ؿ٘خء حُلخؿِ حُزط٢٘ ventral diaph  ك٤ٔظي رؼَٝ طـ٣ٞق حُزطٖ كٞم

ػوي حُلزَ حُؼٜز٢ ٝطلض حُو٘خس ح٤ٔ٠ُٜش ٣ٝؼَف حُظـ٣ٞق حُٔظٌٕٞ أٓلِٚ رخُظـ٣ٞق حُزط٢٘ أٝ كٍٞ 

٣ٞق ١ًَِٓ ٝػ٠ِ ًُي ٣ظٌٕٞ ك٢ ح٢ُٓٞ ر٤ٖ حُـ٘خث٤ٖ حُٔخرو٤ٖ طـ ventral or perineural ػٜز٢

٣٘٘ؤ ٖٓ .٣ٝلظ١ٞ ػ٠ِ حألػ٠خء حُيحه٤ِش حألٓخ٤ٓش visceral sinus ًز٤َ ٣ؼَف رخُظـ٣ٞق حُل١ٞ٘

طؤهٌ ٌٗال  َٓٝك٤خ  ٝط٘ظَ٘ ػ٠ِ  .alary M حُظَؿخص أُٝحؽ ٖٓ حُؼ٠الص طؼَف رخُؼ٠الص حُٔـ٘لش

رِش ُٜخ ًُٝي طلض ٓطق حُـ٘خء حُلخؿِ حُظ١َٜ ٝطظاله٠ أ٤ُخف ًَ ػ٠ِش ٓـ٘لش ٓغ أ٤ُخف حُؼ٠ِش حُٔوخ

حُوِذ ٓزخَٗس ٝطظَٜ رـيحٍٙ ٣ٝوظِق ػيى ٌٛٙ حُؼ٠الص رخهظالف حُلَ٘حص كل٢ حٍَُٜٛٞ حأل٢ٌ٣َٓ 

 .أُٝحؽ ك٢ ٗلَ حُؼَٔ 4رط٤٘ش( ،  9ٛي٣ٍش + 3ُٝؿخ  ) ٣12ٞؿي ك٤ٜخ 
 

 Dorsal Vessel:اٌٛػبء اٌظٙشٞ 

ك٢ حُزطٖ ٝحُٜيٍ ٣ٝ٘ظ٢ٜ  -شحرظيحء ٖٓ حُطَف حُوِل٢ ُِـْٔ رٔٔخكش ر٤ٔط –٣ٔظي حُٞػخء حُظ١َٜ 

١ٍٞ حُو٢ حُٞٓط٢ حُظ١َٜ طلض ؿيحٍ حُـْٔ ٓزخَٗس . ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ أٗزٞرش  ك٢ حَُأّ ٣ٝوغ ػ٠ِ

ٝٛٞ  heart ٣ٝظٌٕٞ حُٞػخء حُظ١َٜ ٖٓ ه٤ٖٔٔ ٛٔخ حُوِذ  .ٓلظٞكش ك٢ حَُأّ ٝٓولِش ػخىس ٖٓ حُوِق

ك٢ حُلَحؽ كٍٞ حُوِز٢  وِذ رٟٞؼٚٝٛٞ حُٞػخء حَُٔٞٛ. ٣ٝلظلع حُ aorta حُؼ٠ٞ حُ٘خرٞ ٝحأل١ٍٝش

طظَٜ أ٠٣خ  رـ٘خء حُلخؿِ حُظ١َٜ ٝطؼَف  رٞحٓطش ه١ٞ٤ ٓيالس طظَٜ رظَؿخص حُزطٖ ًٝؼ٤َح  ٓخ

 .رخُؼ٠الص حُٔـ٘لش

٣٘ؤْ حُوِذ ًُٝي ػٖ ٣َ١ن حهظ٘خهخص ا٠ُ ػيى ٖٓ حُلـَحص طظزغ طؼو٤َ حُـْٔ ًٔخ ك٢ حُلَ٘حص حأل٤ُٝش 

ٛي٣ٍش، 3ػوَ حُٜيٍ ٝحُزطٖ ٓخػيح حُؼوِش حُزط٤٘ش حأله٤َس ) ك٢ ًَ ػوِش ٖٓ ك٤غ طٞؿي ًَ كـَس
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رط٤٘ش( ٝٓؼخٍ ًُي حٍَُٜٛٞ حأل٢ٌ٣َٓ ٌُٖٝ ك٢ ٓؼظْ حُلَ٘حص ٣وظَٜ ٝؿٞى حُوِذ ػ٠ِ ٓ٘طوش 9

ح٤ُُِ٘ٔش  حُزطٖ ك٤غ ٣ٌٖ٘ٔ ١َك٤ٚ ك٤ٜزق ػيى حُلـَحص أهَ ٖٓ ػيى ػوَ حُزطٖ ٝٓؼخٍ ًُي حٌُرخرش

٣ٞؿي ك٤ٜخ ُٝؽ ػ٘ي ًَ حهظ٘خم أ١    ostia ػٖ ٣َ١ن كظلخص ؿخٗز٤ش٣ٝيهَ حُيّ حُوِذ ( .  كـَحص3)

 ػ٘ي ًَ كظلش ا٠ُ حُيحهَ ٝا٠ُ حألٓخّ ٌٓٞٗخ  ٛٔخٓخ  أ٤ًٗخ   ر٤ٖ ًَ كـَط٤ٖ ٓظظخ٤ُظ٤ٖ ٣ٝ٘ل٢٘ ؿيحٍ حُوِذ

duricular valve ًؼ٤َ ٖٓ حُلَ٘حص ٣ؼَٔ ًَ  ٣ٔ٘غ هَٝؽ حُيّ ٖٓ حُوِذ ا٠ُ حُلَحؽ كٍٞ حُوِز٢. ٝك٢

ك٤غ ٣ٔ٘غ ٍؿٞع حُيّ ٗلٔٚ ك٢ حُوِذ ٗلٔٚ ا٠ُ  .ventricular v ٌٛٙ حُٜٔخٓخص ًٜٔخّ رط٢٘٤ُٝؽ ٖٓ 

 .حُوِق

أٓخ حال١ٍٝش كٜٞ حالٓظيحى حألٓخ٢ٓ ُِٞػخء حُظ١َٜ ٣ٝؼَٔ ًخ٣َُ٘خٕ حَُث٢ٔ٤ ُِـْٔ ٣ٝٔظي ك٢ حُٜيٍ       

 .٣ٝ٘ظ٢ٜ ك٢ حَُأّ رلظلش طوغ هِق حُٔن أٝ طلظٚ

 

 Accessory pulsatory organs حألػ٠خء حُ٘خر٠ش حُٔٔخػيس 

طٞؿي ك٢ رؼٞ حُلَ٘حص رخإلٟخكش ا٠ُ حُوِذ أػ٠خء أهَٟ طؼَف رخألػ٠خء حُ٘خر٠ش حُٔٔخػيس       

طؼَٔ ٠ًٔوخص ُيكغ حُيّ كظ٠ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َٜ ا٠ُ أىم حُلَحؿخص  ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ أ٤ًخّ ػ٤ِ٠ش ٛـ٤َس

ٝطوظِق ٌٓخٜٗخ ٝػيىٛخ رخهظالف  ألٍؿَحُٔٞؿٞىس ك٢ حُِٝحثي ٓؼَ هَٕٝ حالٓظ٘ؼخٍ ٝػَٝم حألؿ٘لش ٝح

 .حُلَ٘حص

 

 :Blood or Haemolymphحُيّ 

٣ٞؿي حُيّ ك٢ حُظـخ٣ٝق حُي٣ٞٓش ك٤غ ٣ـَٔ ؿ٤ٔغ حألػ٠خء حُيحه٤ِش ًٔخ ٣ظوَِ حألٍؿَ ٝهَٕٝ 

 .حالٓظ٘ؼخٍ ٝحُظـخ٣ٝق حألٗزٞر٤ش ُؼَٝم حألؿ٘لش

% ٖٓ كـْ حُلَ٘س 75-٣15ٌٕٞ ٝحُيّ ٛٞ حُٔخثَ حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣ٞؿي هخٍؽ هال٣خ ؿْٔ حُلَ٘س ٝ

ٝػي٣ي ٖٓ هال٣خ حُيّ، ٝط٘٘ؤ ٌٛٙ حُوال٣خ ٖٓ ح٤ُِٔٝىٍّ  Plasma ٣ٝظٌٕٞ ٖٓ ٓخىس ٓخثِش ٢ٛ حُزالُٓخ

 حالٗؤخّ ؿ٤َ حُٔزخَٗ أػ٘خء حُ٘ٔٞ حُـ٢٘٤٘ ٣ِٝىحى ػيىٛخ هالٍ كظَس حُ٘ٔٞ رؼي حُـ٢٘٤٘ رط٣َوش

 

 :. ٚف١ّب ٠ٍٟ األٔٛاع اٌّخزٍفخ ِٓ خال٠ب اٌذَ

٢ٛٝ هال٣خ ٛـ٤َس ٓٔظي٣َس ٝط٘ـَ أ٣ٞٗظٜخ ٓؼظْ  :Proleucocytes غ حٌَُحص حُز٠٤خء١الث .1
  .كـٜٔخ ٣ٝلظَٔ إٔ طٌٕٞ ٢ٛ أكي حأل١ٞحٍ حُظ٢ ٣٘٘ؤ ٜٓ٘خ ؿ٤ٔغ ٝؿخُز٤ش حألٗٞحع حألهَٟ

ٝط٘٘ؤ ٖٓ حأل٠ُٝ ٝطؤهٌ أٌٗخال  ٓوظِلش ُِـخ٣ش كوي طٌٕٞ ٓٔظي٣َس أٝ  :Plasmocytes هال٣خ ى٣ٞٓش .2
٠٤خ٣ٝش ٝطؤْ ٌٛٙ حُوال٣خ ػ٠ِ أْٓ ٓوظِلش ٜٓ٘خ حٌَُ٘ أٝ حُلـْ أٝ حُظ٤ًَذ أٝ ٓـ٤ُِش أٝ ر
  .كـْ حأل٣ٞٗش



126 

 

ٝطٌٕٞ ٗٔزش ر٤ٔطش ٖٓ ٓـٔٞع هال٣خ حُيّ ٢ٛٝ ر٤٠٤ش  :Oenocytoides هال٣خ ٗز٤ٜش رخُو٣َٔش .3
ٝطٞؿي حُوال٣خ ٗز٤ٜٚ  Oenocytes أٝ ٓٔظي٣َس حٌَُ٘ ٝط٘٘ؤ ٌٛٙ حُوال٣خ ٖٓ حُوال٣خ حُو٣َٔش

  .و٣َٔش ك٢ أٗٞحع ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُلَ٘حصحُ
ٝط٘٘ؤ ٌٛٙ حُوال٣خ ٖٓ حُ٘ٞع حألٍٝ ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ًَحص  :Phagocytes ًَحص ى٣ٞٓش ِٓظٜٔش .4

 Spherule ُٜخ هخ٤ٛش حُظٜخّ حُٔٞحى حُـ٣َزش ، ٜٝٓ٘خ أٗٞحع ٓوظِلش ٓؼَ حٌَُحص ًحص حُظـخ٣ٝق
cells ٝحٌَُحص حُلز٤ز٤ش granular haemocytes.  

 adipocytes ٖٓ حٌَُحص حُي٣ٞٓش ك٢ حُلَ٘حص ٜٝٓ٘خ حٌَُحص حُي٤٘ٛش  أهَٟ طٞؿي أٗٞحع

 .طٞؿي ك٢ ٓؼظْ حُلَ٘حص ٢ٛٝ ال wax cells ٝحُوال٣خ حُ٘ٔؼ٤ش

 :حألػ٠خء ٝحألٗٔـش حُظ٢ ُٜخ ػالهش رخُيّ

٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ هال٣خ ًز٤َس ط٘٘ؤ ٖٓ ١زوش حإلًظٞىٍّ أٝ ١زوش  :Oenocytes     حُوال٣خ حُو٣َٔش .1
ـَ[ )حُزَ٘س( رخُوَد ٖٓ حُلظلخص حُظ٘ل٤ٔش حُزط٤٘ش ٝأك٤خٗخ  طظَ ِٓظٜوش حُظٜخهخ  ٝػ٤وخ  طلض حُ

روخػيس هال٣خ طلض حُـِي، ٝك٢ كخالص أهَٟ طزَُ ٌٛٙ حُوال٣خ ك٢ حُظـ٣ٞق حُي١ٞٓ ٝط٘لَٜ ػٖ 
 .١زوش طلض حُـِي ُظٌٕٞ ًظال  ًحص طَط٤ذ ػو٢ِ ػ٠ِ ؿخٗز٢ ؿ٘خء حُزٍِٞح ٝهي طٔظي كٞم حإلٓظَٗٚ

طٞؿي ٌٛٙ حألػ٠خء ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُلَ٘حص  :Photogenic organs حألػ٠خء حُُٔٞيس ٠ُِٞء .2
حأل٤ٍٟش حُظ٢ ط٘غ ح٠ُٞء ٖٓ ٓ٘خ١ن ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُـْٔ ًٔخ ك٢ رؼٞ كٜخثَ ؿٔي٣ش حألؿ٘لش. 
ٝط٤ًَذ حُؼ٠ٞ ػ٠ِ ىٍؿش ًز٤َس ٖٓ حُظؼو٤ي ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ ٓالكظظٚ ٖٓ حُوخٍؽ ك٤غ ٣ـط٢ ٌٓخٕ 

 .ٗلخكش ٖٓ حُـ٤ِيحُؼ٠ٞ ر٘خكٌٙ ٍه٤وش 
 .ٝهي ٓزن َٗكٜخ ٓغ أػ٠خء حإلهَحؽ : Nephrocytes حُوال٣خ ح٣ٌُِٞش .3
 .ٝهي ٓزن َٗكٜخ ٓغ أػ٠خء حإلهَحؽ :Fat body حُـْٔ حُي٢٘ٛ .4

 :Blood circulationحُيٍٝس حُي٣ٞٓش 

 :طظْ حُيٍٝس حُي٣ٞٓش ك٢ أؿٔخّ حُلَ٘حص ًٔخ ٢ِ٣

 diastole ـَحص حُوِذ أػ٘خء كًَش حالٗزٔخ٣١٘ٔلذ حُيّ ٖٓ حُظـ٣ٞق كٍٞ حُوِز٢ ا٠ُ ىحهَ ك -1
 .ًُٝي ػٖ ٣َ١ن حُلظلخص حُـخٗز٤ش

ٝطؼَٔ  Systole ٣٘يكغ حُيّ ا٠ُ ؿٜش حَُأّ ىحهَ كـَحص حُوِذ أػ٘خء كًَش حالٗوزخٝ -2
حُٜٔخٓخص ػ٠ِ ػيّ ٍؿٞع حُيّ ك٢ حُوِذ ا٠ُ حُوِق ًٌُٝي ػيّ هَٝؿٚ ا٠ُ حُظـ٣ٞق كٍٞ 

 .هِز٢ َٓس أهَٟ
 .١ٍٝش ٣ٝ٘يكغ ا٠ُ حَُأّ ػٖ ٣َ١ن ١َكٚ حُٔلظٞف٣َٜ حُيّ ا٠ُ حأل -3
٣٘يكغ حُيّ ا٠ُ هَٕٝ حالٓظ٘ؼخٍ ٝحألؿ٘لش ٝحألٍؿَ ٖٓ حُظـخ٣ٝق حُٔوخرِش ُٜخ ػٖ ٣َ١ن  -4

هٞحػيٛخ ٣ٝالكع إٔ ىٍٝس حُيّ ىحهَ حُـ٘خف طؤهٌ  حألػ٠خء حُ٘خر٠ش حُٔٔخػيس حُظ٢ طٞؿي ػ٘ي
 ص حألٗزٞر٤ش حُٔٞؿٞىس ك٢ حُؼَم ح٠ُِؼ٣َ١٢وٜخ ا٠ُ حُلخكش حُوخٍؿ٤ش ُِـ٘خف ػٖ ٣َ١ن حُو٘ٞح

ٝطلض ح٠ُِؼ٢ ٝطؤهٌ حالطـخٙ حُؼ٢ٌٔ ك٢ رو٤ش ػَٝم حُـ٘خف، ًٌُٝي ٣٘يكغ حُيّ ا٠ُ حُظـ٣ٞق 
 .كٍٞ حُؼٜز٢

طؼَٔ حُلًَش حُظٔٞؿ٤ش ُـ٘خء حُلخؿِ حُزط٢٘ ػ٠ِ ىكغ حُيّ ا٠ُ حُوِق ك٤غ ٣َٔ رؼي ًُي ا٠ُ  -5
 .٢ حُـ٘خء ٓخرن حًٌَُحُظـ٣ٞق حُل١ٞ٘ ػٖ ٣َ١ن حُؼوٞد حُٔٞؿٞىس ك

٣َٔ حُيّ رؼي ًُي ٖٓ حُظـ٣ٞق حُل١ٞ٘ ا٠ُ حُظـ٣ٞق كٍٞ حُوِز٢ ًُٝي ػٖ ٣َ١ن حُؼوٞد  -6
 .حُٔٞؿٞىس ك٢ ؿ٘خء حُلخؿِ حُظ١َٜ ٝٓ٘ٚ ا٠ُ حُوِذ َٓس أهَٟ ٢ٌُ طٔظَٔ حُيٍٝس حُي٣ٞٓش
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 : ٝظخثق حُيّ

 :حُيّ ك٢ حُلَ٘حص ٣ئى١ ٝظخثق ٓظؼيىس أٜٛٔخ

 .حألؿ٘لش رؼي هَٝؽ حُلَ٘س حٌُخِٓش ٖٓ حُؼٌٍحء٣ؼَٔ ٟـ٢ حُيّ ػ٠ِ كَى  .1
٣ٔخػي ك٢ ػ٤ِٔش ٗن حُـ٤ِي أػ٘خء ػ٤ِٔش حالٗٔالم ًُٝي ر٘وَ حَُٜٓٞٗخص حُظ٢ طظلٌْ ك٢ ػ٤ِٔش -2 .2

 .حالٗٔالم حُظ٢ طلَُ ٖٓ حُـيى حُٜٔخء
٣ٔخػي حُيّ ك٢ حطٔخّ ػ٤ِٔش حُظ٘لْ ك٢ رؼٞ حُلَ٘حص، ًٔخ ك٢ ٣َهخص حُٜخٕٓٞ ك٤غ ٣وّٞ حُيّ  .3

 .لش ط٘ل٤ٔش ألٗٚ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ح٤ُٜٔٞؿِٞر٤ٖرٞظ٤
طؼَٔ حٌَُحص حُي٣ٞٓش حُِٔظٜٔش ػ٠ِ حُظوِٚ ٖٓ ر٤ٞ ٣َٝهخص حُطل٤ِ٤خص حُيحه٤ِش ُِلَ٘حص ًٔخ  .4

أػ٘خء حُظطٍٞ )حُظلٍٞ( ُز٘خء أٗٔـش  histolysis طوّٞ أ٠٣خ  ريٍٝ ٛخّ ك٢ ػ٤ِٔش طلَِ حألٗٔـش
 .histogenesis ؿي٣يس

ْ ٖٓ حُو٘خس ح٤ٔ٠ُٜش ٝط٤ِٜٛٞخ ا٠ُ حألٗٔـش ٣ٝؼَٔ ًٌُي ػ٠ِ ٗوَ ٣وّٞ حُيّ ر٘وَ ٗٞحطؾ ح٠ُٜ .5
 ( . ٓوِلخص حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ ا٠ُ أػ٠خء حإلهَحؽ )أٗخر٤ذ ِٓز٤ـ٢
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 The Nervous System اٌؼصجٟ اٌغٙبص

 ر٤ٖ ٓلٌٔش اطٜخٍ ٤ًِٓٞش – حألهَٟ حُل٤ٞحٗخص ك٢ ًٔخ – حُلَ٘حص ك٢ حُؼٜز٢ حُـٜخُ ٣ؼَٔ

 ا٠ُ ٓئى٣ش حُيحه٤ِش حألػ٠خء ٝر٤ٖ حُز٤جش ٖٓ حُٔٔظٔيس حُوخٍؿ٤ش رخُٔ٘زٜخص طظؤػَ ظ٢حُ حُلْ أػ٠خء

 .ٓظٞحُٗش رط٣َوش حُٔ٘زٜخص ٌُٜٙ حُلَ٘س حٓظـخرش

 

 :Neurone اٌؼصج١خ اٌخ١ٍخ

 ٓ٘ٚ ٣ٝوَؽ حُ٘ٞحس ػ٠ِ ٣لظ١ٞ ح١ٌُ حُو٤ِش ؿْٔ ٖٓ ٝطظٌٕٞ حُؼٜز٢ ٤ُِٔ٘ؾ حألٓخ٤ٓش حُٞٓليس ٢ٛ

 ًَ ٣ٝ٘ظ٢ٜ ؿخٗز٢ كَع ٓ٘٘جٚ ٖٓ رخُوَد حُٔلٍٞ ٖٓ ٣وَؽ ٝػخىس axon ٍرخُٔلٞ ٣ؼَف ٣ٞ١َ ه٢٤

 ٤٤ُلخص حُو٤ِش ؿْٔ ٖٓ ًٌُي ٝطوَؽ ٓظلَػش ىه٤وش ح٤٤ُِلخص ٖٓ رٔـٔٞػش حُـخٗز٢ ٝحُلَع حُٔلٍٞ ٖٓ

 ح٤٤ُِلخص طيحهَ ٣َ١ن ػٖ رزؼ٠ٜخ حُؼٜز٤ش حُوال٣خ ٝطظَٜ حُ٘ـ٣َش حُظلَػخص ػ٤ِٜخ ٣طِن ٓ٘خرٜش

 حُؼٜز٤ش حُوال٣خ ٝط٘ؤْ حُـخٗز٤ش، حُلَٝع ٜٗخ٣خص ك٢ حُظ٢ طِي أٝ ٓلخٍٝٛخ ٜٗخ٣خص ك٢ ؿيطٞ حُظ٢ حُيه٤وش

 :ا٠ُ حُٞظ٤لش ك٤غ ٖٓ

 Sensory neurones حُل٤ٔش حُؼٜز٤ش حُوال٣خ -أ

 association neurones ح٤ُٓٞطش حُؼٜز٤ش حُوال٣خ-د

 motor neurons حُل٤ًَش حُؼٜز٤ش حُوال٣خ -ؿـ

 : ا٠ُ حُظ٣َ٘ل٤ش حُ٘خك٤ش ٖٓ ٜز٢حُؼ حُـٜخُ ٣ٝ٘ؤْ ٌٛح

 .ح١ًَُِٔ حُؼٜز٢ حُـٜخُ: أٝال  

 ( . حُٔٔزؼخ١ٝ) حُل١ٞ٘ حُؼٜز٢ حُـٜخُ: ػخ٤ٗخ  
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 .حُٔطل٢ حُؼٜز٢ حُـٜخُ: ػخُؼخ  

 

 :Central Nervous System اٌّشوضٞ اٌؼصجٟ اٌغٙبص: أٚالً 

 حُظ٢ Ganglia ؼٜز٤شحُ حُؼوي ٖٓ ٣ٝظٌٕٞ ، حُؼٜز٢ حُـٜخُ ٖٓ حَُث٢ٔ٤ حُؤْ حُـٜخُ ٌٛح ٣ٌٕٞ

 طؼَف ٓٔظؼَٟش ٝأكزخٍ Connectives رخَُٝحر٢ طؼَف ٤ُٞ١ش أكزخٍ رٞحٓطش رزؼ٠ٜخ طظَٜ

 ٝطظـٔغ حُٔظـخٍٝس حُـْٔ ُؼوَ حُؼٜز٤ش حُؼوي طِظلْ حُلخالص ٖٓ ًؼ٤َ ٝك٢ Commissures رخُٔٞٛالص

 ىحثٔش رٜلش حًِحَُٔ ٌٛٙ ٖٓ ُٝؽ حَُأّ ك٢ ٣ٞؿي ك٤غ ganglionic centres ػٜز٤ش َٓحًِ ٌٓٞٗش

 رخهظالف ٝحُزط٤٘ش حُٜي٣ٍش حُؼوي ك٢ حُظـٔغ ٌٛح ىٍؿش ٝطظلخٝص. ح٣َُٔج٤ش طلض ٝحُؼوي حُٔن ٢ٛ

 .حُلَ٘حص

 :٢ٛ أؿِحء ػالػش ا٠ُ حُؼٜز٤ش حُؼوي طـٔغ ىٍؿش أٓخّ ػ٠ِ ح١ًَُِٔ حُؼٜز٢ حُـٜخُ ٣ٝ٘ؤْ

            حُٔن -1

         حُؼوي طلض ح٣َُٔج٤ش -2

 حُلزَ حُؼٜز٢ حُزط٢٘ -3

 حٗيٓخؽ ٖٓ ٣ٝظًَذ َُِأّ حُظ١َٜ حُؼوي١ حًَُِٔ ٣ٝؼظزَ حَُٔة ٓويّ كٞم ٣ٝوغ :Brain حُٔن1. 

  حُؼٜز٤ش حُوطغ ٖٓ حأل٠ُٝ أُٝحؽ حُؼالػش

  :٢ٛٝ ٓ٘خ١ن ػالع ا٠ُ ٣ٝ٘ؤْ ُِـ٤ٖ٘

 حُؼ٤٘٤ش حُؼويس ٠ٔٔ٣ٝ حُوخٍؿ٢ ؿِث٤ٖ، ٖٓ حُٔ٘طوش ٌٛٙ ٝطظًَذ :Protocerebrum حألٍٝ حُٔن -أ

optic ganglion حُز١َٜ حُلٚ ٠ٔٔ٣ٝ ٝحُيحه٢ِ optic lobe أػٜخد حألٍٝ حُٔن ٖٓ ٣ٝوَؽ 

 .حُؼ٤ٕٞ

 .حالٓظ٘ؼخٍ هَٕٝ أػٜخد ٓ٘ٚ ٝطوَؽ :Deutocerebrum حُؼخ٢ٗ حُٔن-د

 ح٣َُٔج٤ش طلض رخُؼويس حُٔن طَٜ حألػٜخد ٖٓ ُٝؽ ٓ٘ٚ ٣ٝوَؽ :Trito cerebrum حُؼخُغ حُٔن -ؿـ

 أهَٟ أػٜخد ًٌُي ٓ٘ٚ ٣ٝوَؽ .Circum oesphageal C حَُٔة كٍٞ رخَُٔٞٛ ٜٓ٘خ ًَ ٣ؼَف

 .حُؼ٤ِخ حُ٘لش ًٌُٝي حُل١ٞ٘ رخُـٜخُ طِٜٚ

 :٣ٝوّٞ حُٔن رخُٞظخثق حُظخ٤ُش

 ك٢ حُِٔٞى ٍٛٞ أٗٞحع ؿ٤ٔغ ك٢ ٝحُظٞحكن Orientation حُظٞؿ٤ٚ ػٖ حُٔٔئٍٝ ٛٞ حُٔن -1

 أ٣َُ اًح: ٓؼخٍ  .ؼٜز٤شحُ حالٗؼٌخٓخص رؼٞ طؼط٤َ أٝ رظ٘ز٤ش آخ حُٞظ٤لش ٌٛٙ ٣ٝئى١ حُلَ٘حص

 هزَ كظ٠ ٓظٔيس رٜلش حُز٤ٞ رٟٞغ  طوّٞ كبٜٗخ حُزطٖ ٜٗخ٣ش ُٔٔض ػْ حُل٣ََ ىٝىس كَحٗش ٓن

 حُزطٖ  ٜٗخ٣ش ُْٔ رٔـَى حُز٤ٞ ٣ٟٞغ ال حُٔن ٝؿٞى كخُش ك٢ ٌُٖٝ حُلَحٗخص طِو٤ق كيٝع

 .حُظِو٤ق ػ٤ِٔش كيٝع هزَ أ٠٣خ   ٣ٟٞغ ٝال

2-  

 ُِـْٔ حُـخٗز٢ حُظٔخػَ كلع ػ٠ِ ٣ؼَٔ ٌٝٛح ُِؼ٠الص حُـِث٢ حالٗوزخٝ ػ٠ِ حُٔن ٤ٔ٣طَ

 اًح: ٓؼخٍ. حُـْٔ ٖٓ ٣وخرِٚ ح١ٌُ حُـخٗذ ك٢ ٌٛٙ حُظٔخػَ كخُش ػ٠ِ حُٔن ٜٗل٢ ٖٓ ًَ ٣ٝلخكع
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 ٣ٝئى١ حُلَ٘س ك٢ ُٚ حُٔوخرَ حُـخٗذ ػ٠الص حٍطوخء ا٠ُ ًُي ٣ئى١ حُٔن ٜٗل٢ أكي أُطِق

 .(   ٤َىحُٔ كًَش) ىحثَس ٌَٗ ك٢ حُلَ٘س ٤َٓ ا٠ُ ًُي

 :Suboesophageal ganglion ح٣َُٔج٤ش طلض حُؼوي 2- 

 ٝحُلٌٞى حُِل٠   ُؼوَ حُؼٜز٤ش حُؼوي حٗيٓخؽ ٖٓ ٝطظٌٕٞ َُِأّ حُزط٢٘ حُؼوي١ حًَُِٔ ػٖ ػزخٍس ٢ٛٝ

 .ُٜخ حُٔوخرِش حُِٝحثي طـ١ٌ ِٓىٝؿش أػٜخد ٓ٘ٚ ٝطوَؽ حُٔل٠ِ ٝحُ٘لش

 :حُظخ٤ُش رخُٞظخثق حُؼويس ٌٛٙ ٝطوّٞ

 .ًًَٛخ حُٔخرن حُِٝحثي كًَش ػٖ حُٔٔئُٝش حُلًَش َٓحًِ حُؼويس رٌٜٙ ٣ٞؿي .1

 حُٔن أ٣َُ كبًح ، حُٜي٣ٍش حُؼوي ك٢ حُٔٞؿٞى حُل٢ًَ حُظٞحكن ؿٜخُ ػ٠ِ ٓ٘زٚ طؤػ٤َ حُؼوي ٌُٜٙ .2

 حُلَ٘س كًَش طزطت حُ٘ز٢ كَّ كَ٘س ك٢ حَُأّ روطغ ًُٝي ح٣َُٔج٤ش طلض حُؼٜز٤ش ٝحُؼويس

 حُلًَش ػٖ طٜيأ ال حُلَ٘س كبٕ كو٢ حُٔن أ٣َُ اًح ٌُٖٝ( ًَٔ أٝ ٓٞص) ٗزٚ كخُش ك٢ ٝطٜزق

 .٣ٞ١ِش ُٔٔخكخص ٝط٤َٔ ا١الهخ  

 ثؼط فٟ اٌؼصج١خ االٔؼىبعبد ثؼط ػٍٝ ِضجػ رأص١ش اٌؼمذح ٌٙزٖ اٌغبثمخ اٌٛظبئف ِٓ اٌؼىظ ػٍٝ 3-  

   .اٌؾؾشاد

 حإلٗخع ٓغ ِحٝؿٜخط َٓحص ػيى كبٕ ًًٍٞٛخ ك٢ حُ٘ز٢ كَّ كَ٘س ك٢ حُؼويس ٌٛٙ ٝؿٞى كبٕ: ٓؼخٍ  

 .حُظِحٝؽ ػ٤ِٔش طٌَحٍ ا٠ُ طئى١ اُحُظٜخ ٌُٖٝ ٓليٝىس

 :Ventral nerve cord اٌجطٕٟ اٌؼصجٟ اٌؾجً 3- 

 ٤ُٞ١ش ِِٓٔش ٌٓٞٗش رزؼ٠ٜخ طظَٜ ٝحُزطٖ حُٜيٍ هخع ك٢ طوغ حُؼٜز٤ش حُؼوي ٖٓ ِِٓٔش ػ٠ِ ٣ٝ٘ظَٔ

 حُٜيٍ ػوَ ٖٓ ػوِش رٌَ ٝطوغ. ح٣َُٔج٤ش طلض ُِؼويس حُوِل٤ش حُلخكش ٖٓ ٣٘٘ؤ حَُٝحر٢ ٖٓ ُٝؽ ٣َ١ن ػٖ

 ك٢ حُزخه٢ ٣وغ ر٤٘ٔخ Thoracic ganglia حُٜي٣ٍش حُؼٜز٤ش رخُؼوي ٝطؼَف حأل٠ُٝ حُؼالع حُؼوي اكيٟ

 ًَ ٖٓ ٣وَؽ ك٤غ حُلًَش أػ٠خء حُٜي٣ٍش حُؼوي ٝط٘ظْ  abdominal حُزط٤٘ش رخُؼوي ٝطؼَف حُزطٖ

 ػ٠الص ح٥هَ ٣ـ١ٌ ر٤٘ٔخ ػخٓش حُؼوِش ػ٠الص أكيٛٔخ ٣ـ١ٌ حَُث٤ٔ٤ش حألػٜخد ٖٓ ُٝؿخٕ ػويس

  ػٖ ٓٔجٍٞ حألػٜخد ٖٓ اٟخك٢ ُٝؽ ٣ٞؿي ٝحُوِل٤ش حُٞٓط٠ حُٜي٣ٍظ٤ٖ حُؼوِظ٤ٖ ٖٓ ًَ ٝك٢ حألٍؿَ،

 ك٢ ًٔخ ٛي٣ٍخ   ػوي٣خ   ًَِٓ ٌٓٞٗش حُزط٤٘ش حُؼن ٓغ حُؼالػش حُٜيٍ ػوي طِظلْ ٝهي حألؿ٘لش كًَش ط٘ظ٤ْ

 ػٖ ط٣ِي ال ٢ٛٝ حُلَ٘حص رخهظالف ػيىٛخ ك٢ كظوظِق حُزط٤٘ش حُؼوي أٓخ حُـ٘خك٤ٖ، ًحص حُلَ٘حص رؼٞ

 ك٢ ًٔخ ًُي ػٖ حُؼيى ٣وَ حُلَ٘حص ٓؼظْ ك٢ ٌُٖٝ حُ٘ؼ١َ، حٌُٗذ ًحص حُلَ٘حص ك٢ ًٔخ ػوي 8

 حُؼويس إٔ ًٔخ حُوِل٢، حُٜيٍ ػويس ٓغ حأل٠ُٝ حُزط٤٘ش حُؼوِش ػويس ٓخط٘يٓؾ ٝؿخُزخ   حأل٢ٌ٣َٓ، حٍَُٜٛٞ

 ٖٓ ٣ٝوَؽ ، حألهَ ػ٠ِ ػوي ػالػش حٗيٓخؽ ٖٓ ٣ظٌٕٞ ػوي٣خ   ًَِٓح   ٝطؼظزَ ًَٓزش ٓخطٌٕٞ ىحثٔخ   حُطَك٤ش

 .رٜخ طٞؿي حُظ٢ حُؼوِش ػ٠الص طـ١ٌ حَُث٤ٔ٤ش حألػٜخد ٖٓ ُٝؽ رط٤٘ش ػويس ًَ
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 :Visceral nervous system اٌؾؾٛٞ اٌؼصجٟ اٌغٙبص: صب١ٔبً 

 حُـٜخُ أ٠٣خ   ػ٤ِٚ ٣ٝطِن حُالاٍحى٣ش حُلًَش ًحص حُيحه٤ِش حألك٘خء طٔي حُظ٢ حألػٜخد حُـٜخُ ٌٛح ٣َٝ٘ٔ

  .Sympathetic N.S حُٔٔزؼخ١ٝ حُؼٜز٢

 البطنيةالعقد العصبية 

 العقدة حتت املخية  .1
 

 العقد العصبية الصدرية

 المخ
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 : ٣ٝ٘ؤْ ٌٛح حُـٜخُ ا٠ُ

 .حُٔؼي١ حُل٢ٔ أٝ ح٣َُٔج٢ حُٔٔزؼخ١ٝ حُـٜخُ -1

 .حُـٜخُ حُٔٔزؼخ١ٝ حُزط٢٘ -2

 .حُـٜخُ حُٔٔزؼخ١ٝ حُوِل٢ -3

   

 :.oesophageal sympathetic N.S(اٌّؼذٞ اٌفّٟ) اٌّش٠ئٟ اٌغّجضبٚٞ اٌؼصجٟ اٌغٙبص 1. 

 حألهَٟ حألػ٠خء ٝرؼٞ ٝحُوِذ ٝحُٞٓط٢ حألٓخ٢ٓ حُٔؼ٢ ٣ٝٔي رخُٔن ٓزخَٗس حُـٜخُ ٌٛح ٣ظَٜ

 اً ٟٓٞؼٚ ك٢ ظ١َٜ حُـٜخُ ٌٝٛح. حُٔؼي١ حُل٢ٔ حُٔٔزؼخ١ٝ حُـٜخُ أ٠٣خ   ػ٤ِٚ ٣طِن ٌُُٝي رخألػٜخد

 حُؼويس ٖٓ ٣ظًَذ ك٤غ حُـٜخُ ٌُٜح حًُ٘ٔٞؿ٢ حُظ٤ًَذ ظ٣َٜٝ ؿخٗز٤ٚ، ٝػ٠ِ حألٓخ٢ٓ حُٔؼ٢ كٞم ٣وغ

 حألٓخّ ا٠ُ ٜٓ٘خ ٣ٝوَؽ حُٔن أٓخّ حَُٔة كٞم  ٛـ٤َس ٓؼِؼش ػويس ٢ٛٝ Frontal ganglion حُـز٤ٜش

 Lateral root حُـخٗز٢ رخُـٌٍ ٣ؼَف ػٜذ ؿخٗذ ًَ ٖٓ ٣ٝوَؽ Frontal nerve ؿز٢ٜ ػٜذ

 recurrent ٍحؿغ ػٜذ حُوِق ا٠ُ أ٠٣خ   حُؼويس ٌٛٙ ٖٓ وَؽ٣ ًٔخ حُؼخُغ رخُٔن حُـز٤ٜش حُؼويس ٣َٜ

nerve هِق ٣ظلِطق ك٤غ ٓزخَٗس حأل١ٍٝش ٝطلض حُٔن طلض ٓخٍح   َُِٔة حُٞٓط٢ حُو٢ ١ٍٞ ػ٠ِ ٣ٔظي 

 طلض حُؼويس حُؼٜذ ٌٛح ٣ظَى ػْ hypocerebral ganglion  حُٔو٤ش طلض حُؼويس ٌٓٞٗخ   رو٤َِ حُٔن

 كظ٠ حُـخٗز٤ش حألػٜخد ٖٓ ُٝؽ أٝ ٝٓط٢ ػٜذ ٍٛٞس ك٢ حُوِق ا٠ُ ٓٔظيح   حَُأّ ٖٓ هخٍؿخ   حُٔو٤ش

 Stomatic حُٔؼي٣ش رخُؼويس كَػ٤ٚ ٖٓ ًَ أٝ ٛٞ ٣٘ظ٢ٜ ك٤غ حألٓخ٢ٓ حُٔؼ٢ ٖٓ حُوِل٢ حُـِء

ganglion حُٔن هِق ٣ٞؿي. رخألػٜخد ٝحُٞٓط٢ حألٓخ٢ٓ حُٔؼ٢ ٖٓ حُٔـخٍٝ حُـِء حُؼويس ٌٛٙ ٝطٔي 

 حُوِز٤ش رخألؿٔخّ أ٠٣خ   ٣ؼَكخٕ) .oesophageal gang ح٣َُٔج٤ش حُؼوي ٖٓ ُٝؽ حَُٔة ٝكٞم ٓزخَٗس

Corpora cardiac) َٜحألٍٝ رخُٔن أ٠٣خ   طظٜالٕ أٜٗٔخ ًٔخ ، حُٔو٤ش طلض رخُؼويس ٜٓ٘ٔخ ًَ ٝطظ .

 corpora ح٣ٌَُٝش رخألؿٔخّ ٣ؼَكخٕ حُؼٜز٤ش ؿ٤َ حألؿٔخّ ٖٓ ُٝؽ حُوِز٤ش رخألؿٔخّ ًٌُي ٣ٝظَٜ

allata. 

 :.Ventral sympathetic N.S حُزط٢٘ حُٔٔزؼخ١ٝ حُؼٜز٢ ُحُـٜخ2. 

 Transverse حُٔٔظؼَٟش حألػٜخد ٖٓ ُٝؽ ٖٓ  ط٣ٌٞ٘ٚ طٔخّ ػ٘ي حُـٜخُ ٌٛح ٣ظًَذ

sympathetic nerves حألػٜخد ٌٛٙ ٖٓ ُٝؽ ًَ ٣ٝظَٜ ، حُؼٜز٢ حُلزَ ػوي ٖٓ ػويس رٌَ ٣ظٜال 

 .Median longitudinal n ٢ُٞ١ ٝٓط٢ ػٜذ رٞحٓطش ُٚ حُٔخروش رخُؼويس

 :.Posterior sympathetic N.S حُوِل٢ حُٔٔزؼخ١ٝ حُؼٜز٢ حُـٜخ3ُ. 

 حُزط٢٘ حُؼٜز٢ ُِلزَ حُوِل٤ش حًَُٔزش حُؼويس ٖٓ طوَؽ حُظ٢ حألػٜخد ٖٓ ٓـٔٞػش ػٖ ػزخٍس ٝٛٞ

 .ح٤ٔ٠ُٜش حُو٘خس ٖٓ حُوِل٢ ٝحُـِء حُظ٘خ٢ِٓ حُـٜخُ ٖٓ ًَ ُظـ١ٌ طٔظي ٝحُظ٢

  

 :Peripheral Nervous System اٌغطؾٟ ؼصجٟاٌ اٌغٙبص: صبٌضبً 

 ٝحُٔٔزؼخ١ٝ ح١ًَُِٔ حُؼٜز٤٤ٖ حُـٜخ٣ُٖ ٖٓ حُٔظ٘ؼزش حُيه٤وش حألػٜخد ٓـٔٞػش ػٖ ػزخٍس ٝٛٞ

 ح٤ٔ٠ُٜش حُو٘خس ٝؿيحٍ حُؼ٠الص أٓطق ػ٠ِ أٝ ٓزخَٗس حُلَ٘س ؿْٔ ؿيحٍ ٖٓ حُيحه٤ِش حُزَ٘س ١زوش طلض
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 ؿيحٍ ٗؼ٤َحص ٜٓ٘خ حٌُؼ٤َ أ١َحف ٝطٔي حُزط٢٘ حُؼٜز٢ ِلزَُ حُؼٜز٤ش حُؼوي ٖٓ ريح٣ظٜخ طٔظٔي ٝؿ٤ٔؼٜخ

 .كخ٤ٓظٜخ كظٌٔزٜخ حُـْٔ

 

 :Endocrine glands اٌغذد اٌصّبء

 ك٢ ٝطٞؿي ًز٤َس هال٣خ ٢ٛٝ :neuro secretory cells حُٔن ك٢ حُٔلَُس حُؼٜز٤ش حُوال٣خ  -1

 ؿ٤َ رط٣َوش ى٣١ئ َٛٓٞٗخ   حُوال٣خ ٌٛٙ طلَُ ُِٔن، حُظ١َٜ حُٔطق ػ٠ِ حُٞٓط٤ش حُٔ٘طوش

 .حُظطٍٞ أٝ حالٗٔالم ا٠ُ ٓزخَٗس

 رخُٔن ٜٓ٘خ ًَ طظَٜ حُٔن هِق حأل١ٍٝش ٖٓ ؿيح   ه٣َزش طوغ :corpora cardiac حُوِز٤ش حألؿٔخّ -2

 .ٝحكي ػٜز٢ رلزَ حُٔو٤ش طلض حُؼٜز٤ش ٝرخُؼوي حألػٜخد ٖٓ ُٝؽ ٣َ١ن ػٖ حألٓخ٢ٓ

 ه٤ِال   حُوِق ٝا٠ُ أٓلَ ا٠ُ حُوِز٤ش ٔخّحألؿ ؿخٗز٢ ػ٠ِ طوغ :Corpora allata ح٣ٌَُٝش حألؿٔخّ -3

 إٔ هزَ حُوِز٤ش حألؿٔخّ حُؼٜز٤ش حأل٤ُخف ٌٛٙ ٝطوظَم حألٓخ٢ٓ حُٔن ٖٓ ػٜز٤ش رؤ٤ُخف ٝطِٝى

 ظٍٜٞ ٣ُخىس أٝ ا٣وخف ػ٠ِ ٣ؼَٔ ح١ٌُ( حُ٘زخد) حُطلُٞش َٕٛٓٞ حألؿٔخّ ٌٛٙ طلَُ. ا٤ُٜخ طَٜ

 .حُزِٞؽ ٛلخص

 ك٢ ٣ٝٞؿي رخأل١ٍٝش ٣ل٢٤ حُلِوش ٣٘زٚ ط٤ًَذ ٢ٛٝ :ring gland (حُلِو٤ش حُـيس) كخ٣ِٓخٕ كِوش -4

 حُوِز٤ش حألؿٔخّ حُظ٤ًَذ ٌٛح ٠٣ْٝ ٤ٌٍِٓٞٛخكخ، ٍط٤زش ك٢ ٝهخٛش حُـ٘خك٤ٖ ًحص ٣َهخص

 حُوِز٤ش كٍٞ ٝحُـيى ح٣ٌَُٝش ٝحألؿٔخّ

 ك٢ طٞؿي حٌَُ٘ حُؼ٘وٞى٣ش حُظ٤ًَزخص ٖٓ ُٝؽ ػٖ ػزخٍس :Prothoracic glands حألٓخ٢ٓ حُٜيٍ ؿيى

 حُلَ٘حص ٓؼَ ٓؼ٤٘ش كَ٘حص ك٢ ٝطٞؿي حألٍٝ رخُٜيٍ حُوخٙ حُظ٘ل٢ٔ حُؼـَ ٖٓ رخُوَد حألٓخ٢ٓ ُٜيٍح

 .حُلَ٘حص طِي ك٢ حالٗٔالم َٕٛٓٞ حُـيى ٌٛٙ ٝطلَُ حُزخُـش ؿ٤َ أ١ٞحٍٛخ ك٢ حألؿ٘لش كَٗل٤ش
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 حُٔخىٓش حُٔلخَٟس

             Muscular system  ٍٟخبِغبً : اٌغٙــــــبص اٌؼعــــــــــــ      

 

حُـٜخُ حُؼ٢ِ٠ ك٢ حُلَ٘حص ٛٞ حُـٜخُ حُٔٔئٍٝ ػٖ كًَش ؿْٔ حُلَ٘س ُٝٝحثيٙ ٝأؿِٜطٚ       

ًِٝٔخ ٛـَص حُلَ٘س ٝهَ ُٜٝٗخ ُحىص  .حُيحه٤ِش. ٝؿْٔ حُلَ٘س ؿ٢٘ رٔـٔٞػش ًز٤َس ٖٓ حُؼ٠الص

 .ظ٘خٓذ ػ٤ٌٔخ  ٓغ ُٕٝ حُـْٔهٞس ػ٠الطٜخ، ك٤غ إٔ حُوٞس حُؼ٤ِ٠ش حُ٘ٔز٤ش ك٢ حُلَ٘حص ط

طظَٜ ػ٠الص حُلَ٘حص ػخىس ٜٗق ٗلخكش أٝ ٍٓخى٣ش حُِٕٞ. ًٔخ طؤهٌ ػ٠الص حُٜيٍ ػخىس حُِٕٞ       

حألٛلَ أٝ حُزَطوخ٢ُ أٝ حُز٢٘ حُلخطق. طوظِق ػ٠الص حُلَ٘س ػٖ ٓؼ٤الطٜخ ك٢ حُلوخ٣ٍخص اً إٔ ػ٠الص 

حُ٘ٞع حُٔوط٢، ٝهي ٣ظَٜ طوط٢٤ حُؼ٠ِش ىٕٝ  حُلَ٘س ٓٞحء ًخٗض اٍحى٣ش أّ ؿ٤َ اٍحى٣ش ؿ٤ٔؼٜخ ٖٓ

 .حالٓظؼخٗش رخ٤ٌٌَُٔٝٓٞد

٣ظَٜ أكي أ١َحف حُؼ٠ِش رـِء ػخرض ٖٓ ح٤ٌَُٜ حُيحه٢ِ ُِلَ٘س ٣ؼَف رؤَٛ ٝٓ٘زض حُؼ٠ِش ر٤٘ٔخ      

 ٣ظَٜ حُطَف ح٥هَ رخُؼ٠ٞ حَُٔحى طل٣ٌَٚ ك٢ ٟٓٞغ ٓ٘ٚ ٣ؼَف رٟٔٞغ ؿَّ أٝ اىٓخؽ حُؼ٠ِش

(insertion). ٌٌٛح حُٟٔٞغ ٤ًظ٤٘٤خ  ٤ٌٔٓخ  طَطز٢ رٚ أًؼَ ٖٓ ٍحرطش ػ٤ِ٠ش ك٠ٔٔ٤ حُٞطَٝهي ٣ ٕٞ 

(tendon) ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُلي حُؼ١ِٞ ُِلَ٘س . 

  

 : Musculatureاٌزشر١ت اٌؼعٍٟ 

 : ٣وظِق طَط٤ذ حُؼ٠الص ٖٓ ٓـٔٞػش ألهَٟ ٣ٌٖٝٔ طلي٣ي حُظَط٤ذ حَُث٢ٔ٤ ًٔخ ٢ِ٣

  : Visceral musclesاٌؼعالد اٌؾؾ٠ٛخ  -1

٢ٛٝ ١زوش هخٍؿ٤ش ٖٓ حُؼ٠الص حُإلٍحى٣ش طل٢٤ رخُو٘خس ح٤ٔ٠ُٜش ٝحُو٘ٞحص حُظ٘خ٤ِٓش ٢ً طظلٌْ       

ك٢ كًَظٜخ حُيٝى٣ش ٌٝٛٙ حُؼ٠الص آخ ىحث٣َش أٝ ٤ُٞ١ش أٝ ٓخثِش. ٝهي ٣ٌٕٞ حطٜخُٜخ حُؼٜز٢ ٖٓ 

 .حُـٜخُ حُؼٜز٢ حٌُحط٢ أٝ ٖٓ ػوي ػٜز٤ش ك٢ حُلزَ حُؼٜز٢ حُزط٢٘
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  : Segmental bandsمبد ػعالد اٌؾٍ -2

طَطز٢ كِوخص حُـْٔ ك٢ حُلَ٘حص رٔـٔٞػخص ٖٓ حُؼ٠الص حُظ٢ طظُٞع ىحهِٜخ ط٣ُٞؼخ  كِو٤خ  رٚ       

ٝطٔظي ٌٛٙ حُؼ٠الص ىحهَ ًَ كِوش آخ ٤ُٞ١خ  أٝ ػٔٞى٣خ  أٝ ك٢ ٟٝغ   ٣لظلع حُـْٔ رٌِ٘ٚ حُؼخّ.

حُزطٖ ا٠ُ ػ٠الص ٤ُٞ١ش طَؿ٤ش ٝط٘ؤْ حُؼ٠الص حُط٤ُٞش ٝهخٛش ك٢ ٓ٘طوش   (.43ٓخثَ )ٌَٗ

طَر٢ طَؿخص حُـْٔ رزؼ٠ٜخ ٝػ٠الص ٤ُٞ١ش حٓظ٤َٗش طٔظي ٤ُٞ١خ  كٞم حٓظَٗخص حُـْٔ ُظَرطٜخ ٓغ 

ٝػ٘يٓخ ٣٘وزٞ حُ٘ٞػخٕ حُٔخروخٕ ٖٓ حُؼ٠الص طظيحهَ كِوخص حُزطٖ حُظ٢ طؼٞى ا٠ُ كخُظٜخ   رؼٞ.

 .حُطز٤ؼ٤ش رؼي حٍطوخثٜخ

  : Muscles appaendagesػعالد اٌضٚائذ  -3

٣ٞؿي ٌَُ ُحثيس ٓظلًَش ك٢ حُلَ٘س ٍٝحر٢ ػ٤ِ٠ش هخٛش رٜخ ٝطوظِق ٌٛٙ حَُٝحر٢ حُؼ٤ِ٠ش ك٢       

حُلـْ ٝحُظ٤ًَذ كٔذ ٗٞع حُِحثيس. ك٤ظَٜ حُلي حُؼ١ِٞ ٓؼال  ك٢ كخُش أؿِحء حُلْ حُوخٍٟش رؼ٠الص 

ًُي رؼٌْ حُِٝحثي ر٤٘ٔخ ال ٣ٞؿي أ٤ُخف ػ٤ِ٠ش ىحهَ حُلي ًحطٚ. ٝ .٤ٌٔٓش طٔأل أؿِذ طـ٣ٞق حَُأّ

حُٔؤٔش ا٠ُ ػوَ ًخألٍؿَ ٝحُلٌٞى حُٔل٤ِش حُظ٢ ٣ظلٌْ رٜخ ٓـٔٞػظخٕ ٖٓ حُؼ٠الص ٓـٔٞػش طوَِ 

طـخ٣ٝلٜخ ٝطلَى أؿِحء حُِحثيس حُٔوظِلش، ٝٓـٔٞػش أهَٟ ٖٓ حُؼ٠الص ه٣ٞش حُظ٢ طِظلْ روٞحػيٛخ ٝط٘زض 

ُِحثيس ٖٓ هخػيطٜخ. ٣ٝلَى هَٕ ٖٓ ح٤ٌَُٜ حُيحه٢ِ ُِـْٔ أٝ ٖٓ ؿيحٍ حُـْٔ ٓزخَٗس ٝطلَى ًَ ح

حالٓظ٘ؼخٍ ٓـٔٞػظخٕ ٖٓ حُؼ٠الص. ط٘زض حُٔـٔٞػش حأل٠ُٝ ٖٓ حُـيحٍ حُيحه٢ِ ُٜ٘يٝم حَُأّ ُظ٘ظ٢ٜ 

ػ٘ي هخػيس حألَٛ. ر٤٘ٔخ ط٘٘ؤ حُٔـٔٞػش حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُؼ٠الص ٖٓ ىحهَ حألَٛ ٝطظَٜ روخػيس حُؼٌم. 

ر٤٘ٔخ طلًَٚ ػ٠الص حُٔـٔٞػش حُؼخ٤ٗش ٖٓ ػ٘ي  طلَى ػ٠الص حُٔـٔٞػش حأل٠ُٝ هَٕ حالٓظ٘ؼخٍ رؤًِٔٚ

هخػيس حُؼٌم كو٢.. ٝطوِٞ ػوَ حَُ٘ٔٝم ىحثٔخ  ٖٓ حُؼ٠الص رخٓظؼ٘خء كَ٘حص ٍطزظ٢ ًٝحص حٌُٗذ حُوخكِ 

 .ٝأ٤ُٝش حٌُٗذ ك٤غ طظوَِ حُؼ٠الص ؿ٤ٔغ ػوَ حَُ٘ٔٝم ك٤ٔخ ػيح حُؼوِش حُطَك٤ش

  

 :  اٌزشو١ت األعبعٟ ٌٍٕغ١ظ اٌؼعٍٟ

( 25-15ح٤ٌِ٤ُٜش ٖٓ ٝحكي أٝ أًؼَ ٖٓ حُلِّ ح٤ُِل٤ش، ًَٝ كِٓش ٤ُل٤ش طلظ١ٞ ػ٠ِ )طز٠٘ حُؼ٠ِش 

 طظٌٕٞ ٖٓ ؿ٣ِجخص رَٝط٤٘٤ش )٤ٓٞ٤ٖٓ . Sarcostylesًَٝ ٤ُلش طظٌٕٞ ٖٓ ٤٤ُلخص  . Fibere ٤ُلش ػ٤ِ٠ش

Myosin ٖأحًظ٤ ، Actin ). ٢ِ طظَحٙ ح٤٤ُِلخص ٓٞح٣ُش ُزؼ٠ٜخ ٤ُٞ١خ  ٝٓـٍٔٞس ك٢ ح٤ُٔظٞرالُّ حُؼ٠

Sarcoplasm ٝٓخ ٠ٔٔ٣ رخُٔخىس حُز٤٘٤ش Matrix  ٝطٞؿي حأل٣ٞٗش ُٓٞػش ىحهَ ح٤ُٔظٞرالُّ. ٣ل٢٤ ،

٣ظٌٕٞ ٖٓ ٤ٔٗؾ ٟخّ طظوِِٚ حُوٜزخص حُٜٞحث٤ش  Sarcolemma رخ٤ُِلش حُؼ٤ِ٠ش ٖٓ حُوخٍؽ ؿ٘خء ػ٢ِ٠

أؿٔخّ هخطٔش ك٢ ٍٛٞس   Sarcosomes ٝحُظلَػخص حُؼٜز٤ش. هي طلظ١ٞ ح٤ُِلش ػ٠ِ أؿٔخّ حُٔخًٍّٞٓٞ

 .ُٓٞػش ك٢ ٛلٞف ٓ٘ظظٔش ىحهَ ح٤ُِلش حُؼ٤ِ٠ش

٣ظَٜ رخ٤ُِلش حُؼ٤ِ٠ش طوط٤طخ  ػ٤َٟخ  ٗظ٤ـش ُٞؿٞى ٓ٘خ١ن ٤٠ٓجش )ٓظـخٗٔش ٟٞث٤خ ( ٓظزخىُش ٓغ 

ٓ٘خ١ن ٓؼظٔش هخطٔش )ؿ٤َ ٓظـخٗٔش ٟٞحث٤خ (. طظِٝى حأل٤ُخف حُؼ٤ِ٠ش رؼيى ٝك٤َ ٖٓ حُو٤ٜزخص حُٜٞحث٤ش 

، ػ٘ي حُظ٘ز٤ٚ حُؼٜز٢ ُِؼ٠ِش ُالٗوزخٝ ٣وَٜ ١ٍٞ حُٔ٘خ١ن حُوخطٔش ٝرخُظخ٢ُ ػ٠ِ ٤ٛجش ٛلٞف ٤ُٞ١ش 

 .٣وَٜ ١ٍٞ حُؼ٠ِش
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  The Reproductive Systemاٌذاخٍٟ اٌزٕبعٍٟ اٌغٙبص:  عبدعبً 

 

  Male Reproductive System: اٌزوش فٟ اٌزٕبعٍٟ اٌغٙبص:  أٚالً 

 ٖٓ ٣ظٌٕٞ

 ط٤٤ِٔ ٣ٌٖٔ كٚ ًَ ٝك٢  Follices حُلٜٞٙ ٖٓ ػيى ٖٓ ه٤ٜش ًَ ٝطظٌٕٞ Testes  ه٤ٜظ٤ٖ. 1

 حالهظِح٢ُ حالٗؤخّ ٓ٘طوش  Zone of Growthحُ٘ٔٞ ٝٓ٘طوش Germarium  حُـَػ٤ٓٞش حُوال٣خ ٓ٘طوش

Zone of Reproduction  Division حُظلٍٞ ٝٓ٘طوش Zone of Transformation. 

 ٗخهَ ٝػخء. 2

  Vesicula seminalisح٣ُٞ٘ٔش حُلِٞٛش. 3

 Ejaculatory duct حُوخًكش خسحُو٘. 4

 . Penisحُو٤٠ذ. 5

 .حُوخًكش حُو٘خس أٝ حُ٘خهِش رخألٝػ٤ش َٓطزطش حُِحثيس حُـيى. 6

Male Reproductive Organs

 األعضسء التنسسلي  اليكيي  

Testes

 الخصٌة 

aedegus (copulatory organ)

 العضو الذكري 

accessory glands

 الغدد المساعدة 

seminal vessicals

حوصلة منوٌة 

 القناة القاذفة 

 



139 

 

 

 ح٣ُٞ٘ٔش حُل٤ٞحٗخص ط٣ٌٖٞ َٓحكَ

 

  Female reproductive System: األٔضٝ فٟ اٌزٕبعٍٟ اٌغٙبص:  صب١ٔبً 

 ٣ظٌٕٞ ٖٓ

   Ovariesِج١ع١ٓ  .1

Ovarioles حُٔزخ٣ٞ كَٝع أٝ حُٔز٤٠٤ش حالٗخر٤ذ ٖٓ ٓـٔٞػٚ ٖٓ ٓز٤ٞ ًَ ٣ظٌٕٞ  ٣وظِق 

 ًَ ىحهَ ًُٝي ِِٓٔٚ ك٢ حالهَٟ حٓخّ ٝحكيٙ ٓظَحٛخ حُز٤ٞ ٣ٝٞؿي حُلَ٘حص رخهظالف ػيىٛخ

 ًَ ٣ٝزطٖ حُطَف ح٠ُ حُٜـَ ك٢ ٣ٝظيٍؽ حُوخػيس ؿٜش حٌُز٤َ حُز٤ٞ ٣ٞؿي رل٤غ ٓز٤٠٤ٚ حٗزٞرٚ

.٤ْحالر٤ؼ٤ِ ٖٓ ١زوٚ حُيحهَ ٖٓ ٓز٤٠٤ٚ حٗزٞرٚ   

Germarium حُـَػ٤ٓٞش حُوال٣خ ٖٓ حُز٤ٞ ٣ظٌٕٞ  حُؼ٘ن ٖٓ ُِٗٝٚ ٣ظْ إٔ رؼي اهٜخرٚ ٣ٝظْ ، 

  حُٔز٤٠٤ش حُو٘ٞحص ا٢ُ

  اٌمٕٛاد اٌّج١ع١خ .2

 حُٔز٤ٞ ه٘خس ط٠ٔٔ ه٘خس ٓز٤ٞ رٌَ طَٜ رل٤غ حُٔز٤٠٤ش حالٗخر٤ذ ٖٓ ُٝؽ ػٖ ػزخٍٙ ٢ٛ

Lateral oviductحُـخٗز٤ش  ٖٓ حُ٘خٍُ حُز٤ٞ ُظو٣ِٖ ٤ًْ ُظٌٕٞ حُـخٗز٤ش حُٔز٤ٞ ه٘خس طظٔغ.  

common oviduct حُٔ٘ظًَش حُز٤ٞ ه٘خٙ طٌٕٞ ٠ٌُ ٓؼخ حُو٘خطخٕ ٝطظَٜ. حُٔز٤ٞ كَٝع  ٝحُظ٢ 

vagina حُٜٔزَ حٝ حُظ٘خ٤ِٓش رخُـَكش طظَٜ . حُز٤ٞ ٟٝغ رآُش ػخىٙ ٣٘ظ٠ٜ حٌُٟ   

 

 ٝٛٞ  Spermatheca ح١ُٞ٘ٔ ح٤ٌُْ ٜٓ٘خ أهَٟ أػ٠خء طظٞحؿي حٌُٔٞٗخص ٌٛٙ ا٢ُ ثبإلظبفخ.   3

 حٌَُ٘ ك٢ طوظِق. حُظِو٤ق ػ٤ِٔش أػ٘خء ح٣ُٞ٘ٔش حُل٤ٞحٗخص ٝطو٣ِٖ حٓظوزخٍ ك٤ٚ ٣ظْ ٤ًْ ػٖ ػزخٍس

 ك٢ ًٔخ أٗزٞر٤ش طٌٕٞ ٝهي حٌَُ٘ ر٠٤خ٣ٝش أٝ ٣ًَٝش ٢ٛ ػخىس.  حُٔوظِلش حُلَ٘حص أٗٞحع ك٢

 . حألؿ٘لش ؿٔي٣ش

 ك٢ ٣لظق ًٔخ ، ح٣ُٞ٘ٔش حُل٤ٞحٗخص ٣ٝللع ٣ـ١ٌ ٓخثال طلَُ ؿيس ح١ُٞ٘ٔ ح٤ٌُْ رطَف ٣ٝٞؿي  •

طلَُ ٓٞحى الٛوش أٝ ُِؿش طؼَٔ  حإلٟخك٤ش أٝ حُٔٔخػيس حُـيى ٖٓ ُٝؽ ُِٜٔزَ حُؼ١ِٞ حُٔطق
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ػ٠ِ طٌظَ حُز٤ٞ ك٢ ًظِش ٝحكيس اً ًخٕ ٣ٟٞغ ك٢ ٌَٗ ًظَ أٝ طؼَٔ ػ٠ِ ُٜن حُز٠٤ش ػ٠ِ 

 حُٔطق حُٟٔٞٞػش ػ٤ِٚ أٝ طؼَٔ ًلخَٓ ُِز٤ٞ ًٔخ ك٢ ر٤ٞ أٓي حُٖٔ.

 حُـلخف ٖٓ ٝكٔخ٣ظٚ ُللظٚ أٝ حُز٤ٞ ُظؼز٤ض ٓٞحى اكَحُ ٢ٛ حُـيى ٌُٜٙ حَُث٤ٔ٤ش ٝحُٞظ٤لش  •

 .  ٝحألػيحء

• 

Female Reproductive Organs

 األعضاء التناسلٌة  األنثوٌة 

Ovaries

 المباٌض

Spermatheca

قابلة منوٌة  

bursa copulatrix

 الغرفة التناسلٌة 

accessory glands

 الغدد المساعدة 

 قناة المبٌض المشتركة

 غدة القابلة المنوٌة
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 اٌؾؾـــشاد رىبصـــــش غــــشق      

 ؿٜٔٔخ ك٢ حُز٤ٞ ٣لوْ كوي ر٠٤خ ، حُلَ٘حص ؿ٤ٔغ ط٠غ ال ٌُٖٝ حُز٤ٞ، ٖٓ حُلَ٘حص ؿ٤ٔغ ط٘ٔٞ

 :حُظٌخػَ ك٢ حُ٘خثؼش حُطَم ٢ِ٣ ٝك٤ٔخ ٓوٜزخ ، ر٠٤خ   حصحُلَ٘ ؿ٤ٔغ ط٠غ ال ًٔخ ٛـخٍح ، ٝطِي

 oviparity  :اٌج١ط ثٛظغ اٌزىبصش1- 

 ك٢ ٍَٓٝٙ أػ٘خء ٣ظوٜذ ح١ٌُ ر٠٤ٜخ حألٗؼ٠ ط٠غ اً حُلَ٘حص أؿِذ ك٢ حُ٘خثؼش حُط٣َوش ٢ٛٝ

 ٠ُا حُز٤ج٤ش ٝحُظَٝف حُ٘ٞع رخهظالف طوظِق ٤ُ٘ٓش كظَس ٣ٝظَ ؿٜٔٔخ هخٍؽ حُز٤ٞ ٟٝغ ٝرؼي .حُٜٔزَ

 .ٗلٜٔخ حُز٠٤ش ٖٓ حُٔـ٣ٌش حُٔٞحى ػ٠ِ حُـ٤ٖ٘ ٣لَٜ ٝٛ٘خ.  ٣لوْ إٔ

 Parthenogenesis   :اٌؼزسٞ اٌزىبصش 2- 

 ط٠غ ك٤غ رخٓظَٔحٍ حُؼَٔ ٗلَ ك٢ حُظٌخػَ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح ٣ٝلَٜ ٓوٜذ ؿ٤َ ر٠٤خ   حألٗؼ٠ ط٠غ

 ٝآهَ ك٤ٖ ر٤ٖ ٓئهظش رٍٜٞس حُل٣ََ ىٝىس ك٢ ٣ٝلَٜ حُ٘لَ، ًًٍٞ ػ٘ٚ ط٘٘ؤ ٓوٜذ ؿ٤َ ر٠٤خ   حٌُِٔش

   .حُظٌخػَ ٣ظزخىٍ ك٤غ ى٣ٍٝش رٍٜٞس حُٖٔ ك٢ ٣ٝلَٜ ٝاٗخع، ًًٍٞ ػ٘ٚ ٣ٝ٘٘ؤ

 Ovoviviparity :اٌزىبصش ثٛظغ األؽ١بء 3- 

 ٝهي ٣َهخص، أٝ ك٣ٍٞخص رٌَ٘ ٛـخٍح   كظ٠غ حألٗؼ٠، ؿْٔ ىحهَ حُظٌخػَ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح ك٢ حُز٤ٞ ٣لوْ

 ػ٘خث٤ش كَ٘حص أٗٞحع ٝرؼٞ حُٖٔ ك٢ حُظٌخػَ ٌٛح ٣ٝلَٜ. ٓوٜذ ؿ٤َ أٝ ٓوٜزخ   حُز٤ٞ ٣ٌٕٞ

 ح٤َُهخص حألٗؼ٠ ٝط٠غ ٣لوْ كظ٠ رخُز٤ٞ حألٗؼ٠ طلظلع ك٤غSarcophaga  حُِلْ ًرخرش ٓؼَ . حألؿ٘لش

( 5-4) ُٔيس حُز٤ٞ ٣ٝللع. ٗلٜٔخ حُز٠٤ش ٌٓٞٗخص ٖٓ حُظـ٣ٌش ػ٠ِ ٛ٘خ حُـ٤ٖ٘ ٣ٝلَٜ. حألٍٝ حُؼَٔ ك٢

 ٝال. ح٤َُهخص( طُٞي) رل٤غ ح٤َُهخص طوَؽ كظ٠ حَُكْ ٣٘زٚ ُٔخ طظلٍٞ ُظ٢ح حُٔ٘ظًَش حُز٤ٞ ه٘خس ك٢ أ٣خّ

 (.حُٔق) حُز٠٤ش ٌٓٞٗخص ٖٓ كو٢ ؿٌحثٚ ػ٠ِ حُـ٤ٖ٘ ٣لَٜ اٗٔخ حُلخُش ٌٛٙ ك٢ طـ٣ٌش حألٗؼ٠ طويّ

 ك٢ Ootheca ط٠ٔٔ ٓللظش أٝ ٤ًْ ك٢ رخُز٤ٞ حألٗؼ٠ طلظلع ك٤غ حُ٘ز٢ ٝكَّ حَُٜح٤َٛ ٝك٢      

 ح٤ٌُْ رلَٔ حُلٔخ٣ش كو٢ اٗٔخ ُِز٤ٞ طـ٣ٌش أ١ حألٗؼ٠ طويّ ٝال. حُل٣ٍٞخص هَٝؽ هَد كظ٠ حُزطٖ ٜٗخ٣ش

 . حُلوْ هَد ا٠ُ

 :األعٕخ ثزؼذد اٌزىبصش 4-

 ٖٓ كَ٘حص ػيس ا٠ُ ط٘ٔٞ أؿ٘ش ػيس ربٗظخؽ ًُٝي حألكَحى ٖٓ ًز٤َ ػيى حُظٌخػَ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح ك٢ ٣٘٘ؤ

 .حألؿ٘لش ؿ٘خث٤ش ٍطزش ٖٓ ُطل٤ِ٤شح حُلَ٘حص ك٢ حُ٘ٞع ٌٛح ٣ٝلَٜ. كو٢ ٝحكيس ر٠٤ش
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 اٌغبثؼخ اٌّؾبظشح

 Development & metamorphosis    ٚاٌزؾٛي إٌّٛ

  

 اكظلخظٜخ ٗظ٤ـش ًُٝي أك٤خء ط٠غ حُلَ٘حص رؼٞ ٛ٘خى ٌُٖٝ رخُز٠٤ش ك٤خطٜخ حُلَ٘حص ٓؼظْ طزيأ      

 ك٢ أٝ كَىٟ ٣ٌٕٞ كوي ٓوظِلش ٍٛٞ ك٢ ر٠٤ٜخ حُلَ٘حص ٝط٠غ ، حُلوْ ُل٤ٖ حَُكْ ىحهَ رخُز٠٤ش

 ٝحُٔيرذ ٝحُز٠٤خ١ٝ حُٔٔظي٣َ كٔ٘ٚ ٓوظِلش أٌٗخال   حُز٤ٞ ٣ٝؤهٌ أ٤ًخّ أٝ ُطغ أٝ( ًظَ) ٓـٔٞػخص

 .ٝحُٔوط٢ ٝحُٔ٘وٕٞ ٝحألِْٓ

 :وض١شح ِخزٍفخ أِبوٓ فٟ ث١عٙب اٌؾؾشاد ٚرعغ 

 ًظَ أٝ حألر٤ٞ رخدحٌُ ك٢ ًٔخ كَحىٟ أٝ حُوطٖ ىٝىس ك٢ ًٔخ ُطغ ٤ٛجش ػ٠ِ حُ٘زخط٤ش حألٍٝحم أٓطق ػ٠ِ-أ

 .حٌٍُس ٓخم كلخٍحص ك٢ ًٔخ

 .حُظَرْ ك٢ ًٔخ حُ٘زخص أٗٔـش ىحهَ-د

 .حَُٓخٕ ىه٤ن ٝأرٞ حُلخًٜش ًرخرش ك٢ ٔخً ٓطلٜخ ػ٠ِ أٝ حُؼٔخٍ أٗٔـش ىحهَ -ؿـ

 .حُلخًٜش أٗـخٍ ٤ٓوخٕ كلخٍحص ك٢ ًٔخ حألٗـخٍ ٤ٓوخٕ هِق ػ٠ِ -ى

 ( .  حُّٔٞ) حُٔوِٝٗش ُلزٞدح ط٤ٜذ حُظ٢ ح٥كخص كخُش ك٢ ًٔخ حُلزٞد ػ٠ِ-ٛـ

 .ٝحُللخٍ حُـَحى ك٢ ًٔخ ح١َُزش حُظَرش ك٢ -ٝ

 .حُزؼٞٝ ك٢ ًٔخ ح٤ُٔخٙ أٓطق ػ٠ِ -ُ

 .حُِٗخر٤َ كخُش ك٢ ًٔخ حألػ٘خٕ ك٢-ف

 .حَُٜح٤َٛ ك٢ ًٔخ حُ٘وٞم ٝك٢ حُـيٍحٕ ػ٠ِ-١

 .حُطل٤ِ٤ش حُلَ٘حص ك٢ ًٔخ حُؼخثَ هخٍؽ أٝ ىحهَ-ى
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House fly eggs                         

 

Eggs of   Housefly (Musca domestica) 

 

Eggs of Culex 

 

Eggs of Culex 
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Eggs of GERMAN COCKROACH 

 

Eggs of AMERICAN COCKROACH 

 

American Cockroach egg cases 

(oothecae) 

 

 

Anopheles dominicanus sp. n. egg. 

Anterior end at left. Scale = 0. 1 mm 

Anopheles, egg, 100X 

 

Egg of the head louse (nit), 

Pediculus capitis attached to a hair. 

 

 

Nezara viridula (eggs) ; family 

Pentatomidae 
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Southern green stinkug, Nezara 

viridula, laying eggs 

 

 

Mantis eggs. 

 

Mantis eggs. 

 

Eggs of Chrysoperla 

 

Chrysopa (Lacewing) Eggs 

 

 :Hatchingاٌفمظ 

 ٛلخثق أٝ أٗٞحى طٞؿي كوي ، حُلَ٘حص ربهظالف ٝطوظِق حُز٤ٞ ٖٓ حُلَ٘حص ٛـخٍ هَٝؽ ػ٤ِٔش ٢ٛٝ

 – حُل٘يَحص رؼيٞ ري٤ٞ كي٢ حُٔٞؿٞى - egg cap حُز٠٤ش ؿطخء طيكغ ) حُز٤ٞ رٔلـَحص طؼَف) ِٛزش

 كي٢ ػوزيخ   حُٔلـيَحص طلييع ٝهيي حُليَحٕ رن ك٢ ًٔخ حُوَٝؽ ٖٓ حُل١َ٘ حُطٍٞ ٣ظٌٖٔ ٝرٌُي حُوخٍؽ ا٠ُ

 حُؼ٣ِٞيش كًٌٜٞيخ رخٓيظؼٔخٍ حُوخٍؽ ا٠ُ ٣َ١وٜخ حُلَ٘حص ٛـخٍ طؤهٌ ٝهي. حُزَحؿ٤غ ك٢ ًٔخ حُز٠٤ش هَ٘س

 .حألؿ٘لش كَٗل٤ش ك٢ ًٔخ حُز٠٤ش هَ٘س هَٝ ك٢

 Ecdysis رخإلٗٔيالم حُؼ٤ِٔيش ٛيٌٙ ٝطؼيَف أًؼيَ أٝ ٓيَس حُ٘ٔٞ أػ٘خء ؿِيٛخ ٖٓ حُلَ٘حص ٛـخٍ طظوِٚ 

 ٝحُ٘يٌَ  stadium ريخُلظَس حإلٗٔياله٤ٖ ري٤ٖ ٝحُٔييس exuvium  حإلٗٔيالم رـِيي حُٔ٘يِٝع حُـِيي ٣ٝٔي٠ٔ

 طؼيَف حٌُخِٓيش ٛيٍٞطٜخ اُي٠ حُل٘يَس طٜيَ ٝػ٘ييٓخ   Instar رخُٔظَٜ كظَس ًَ أػ٘خء حُلَ٘س طؤهٌٙ ح١ٌُ
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 ٤ٌِٗش رظـ٤َحص حُلَ٘س طَٔ إٔ ٣ـذ حأله٤َ ٓظَٜٛخ ا٠ُ حُلَ٘س طَٜ ٢ٌُٝ adult ٤خكغحُ رخُطٍٞ ك٤٘جٌ

 .رخُظلٍٞ ٓـٔٞػظٜخ ك٢ طؼَف

    :Metamorphosisاٌزؾٛي

 ٝكي٢. ٣خكؼيش ك٘يَس طٜي٤َ إٔ اُي٠ حُز٠٤يش ٓيٖ كؤيٜخ ٝهيض ٖٓ حُلَ٘س ٌَٗ ك٢ طليع حُظ٢ حُظـ٤َحص ٛٞ

 حُلَ٘س إٔ ٗـي حألؿ٘لش ػي٣ٔش حُلَ٘حص كل٢ ، ططٍٞ ٝأ طلٍٞ ٖٓ رٜخ ٣ليع ٓخ ٣وظِق ػٔٞٓخ   حُلَ٘حص

( ٠ٗٞؽ) ٗٔٞ ٝػيّ حُلـْ ٛـَ ك٢ اال ػٜ٘ٔخ طوظِق ٝال طٔخٓخ   أر٣ٜٞخ ط٘زٚ كبٜٗخ حُز٠٤ش ٖٓ طلوْ ػ٘يٓخ

 ػييس ط٘ٔيِن كبٜٗيخ( ح٤ُخكؼيش) حٌُخِٓيش حُل٘يَس ١يٍٞ اُي٠ حُٜيـ٤َس حُل٘يَس ٌٛٙ طَٜ ٢ٌُٝ حُظ٘خ٢ِٓ حُـٜخُ

 رخُل٘يَحص طٔي٠ٔ ُٝيٌُي ِٓلٞظيش ؿ٤يَ رٔي٤طش طـ٤َحص ك٤ٚ طليع حُظلٍٞ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح ٓؼَ . اٗٔالهخص

 .حُظطٍٞ ػي٣ٔش

 ًحص كَ٘حص ٝط٠ٔٔ حُظلٍٞ ٖٓ أًزَ ىٍؿش رٜخ ٣ليع ك٤غ ٝحٟق رظلٍٞ طَٔ حُلَ٘حص ٓؼظْ إٔ ؿ٤َ 

 حُل٣ٍٞييخص ٓؼييَ ًؼ٤ييَس أ١ييٞحٍح   ط٤٤ٔييِ ٣ٌٔييٖ ٝك٤ٜييخ حُٔـ٘لييش، حُل٘ييَحص كيي٢ ٣ٝليييع( ططييٍٞ ًحص) طلييٍٞ

 .ٝحُؼٌحٍٟ ٤َُهخصٝح

 :Nymph اٌؾٛس٠خ

 حُظ٘خٓي٤ِش ٝحألػ٠يخء حألؿ٘ليش ٗٔيٞ اًظٔيخٍ ػيّ ك٢ ح٤ُخكغ حُطٍٞ ػٖ طوظِق حُٖٔ كي٣ؼش كَ٘س ػٖ ػزخٍس

 .رطٍٞحُؼٌٍحء ٜٓلٞد ؿ٤َ حُلخُش ٌٛٙ ك٢ حُ٘ٔٞ ٌُٖٝ حُطٍٞح٤ُخكغ ا٠ُ حُل٣ٍٞش ٝطَٜ

 :Larva ا١ٌشلخ

 حُليْ أؿيِحء ط٤ًَيذ كي٢ ًٝيٌُي ح٤ُيخكغ حُطيٍٞ ػٖ حٌَُ٘ ٢ك ًز٤َح   حهظالكخ   ٣وظِق ك١َ٘ ١ٍٞ ػٖ ػزخٍس

 ٓؼويي طليٍٞ ٣َ١ين ػيٖ ح٤ُيخكغ حُطيٍٞ اُي٠ ح٤َُهيش ٝط٘ٔيٞ. حألػي٤ٖ ٝط٤ًَيذ حُظ٘خ٢ِٓ حُـٜخُ ٠ٗٞؽ ٝػيّ

 .حُٔـظ١ٌ رخُطٍٞ ح٤َُهش ٝطؼَف حُؼٌٍحء رطٍٞ ٜٓلٞرخ   ٣ٌٕٞ (اٗٔالهخص ػيس)

 :Pupa اٌؼزساء

 ح٤َُهيش ري٤ٖ ٣ظٞٓي٢ ٝٛيٞ( حَُحكيش ١يٍٞ) ٣ٝٔي٠ٔ حُظـ٣ٌيش ِي٠ػ هيخىٍ ؿ٤يَ ٓيخًٖ ك٘ي١َ ١ٍٞ ػٖ ػزخٍس

  .حُلَ٘حص ك٢ حٌُخِٓش ٝحُلَ٘س

 ٝأػ٠ييخإٛخ( ح٤َُهييش) حُل٘ييَس ؿٔييْ ك٤ييٚ ٣ظ٘ييٌَ ًؼ٤ييَس طـ٤٤ييَحص رييٚ ٝطليييع( حٌُخٓييَ) حُظييخّ حُظطييٍٞ ًحص

 .ح٤ُخكغ حُطٍٞ حكظ٤خؿخص ٣الثْ ٢ٌُ ؿي٣ي ٖٓ حُيحه٤ِش
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 كي٢ ٣ٞؿيي ٝح٤ُ٘يخى :Naiad )حُٔيخء ك٣ٍٞيش أٝ حُزليَ ػَّٝ) ح٤ُ٘خى ٠ٔٔ٣ حُل٣ٍٞخص ٖٓ آهَ ٗٞع ٝٛ٘خى

 طؼيَف حُٔيخء كي٢ طؼي٤ٖ ٛيـ٤َس ك٣ٍٞيخص ػيٖ حُزي٤ٞ ٣لويْ ٝك٤ٜخ حُ٘خهٚ حُظطٍٞ ًحص حُٔخث٤ش حُلَ٘حص

 :أٜٛٔخ أ٤ٗخء ػيس ك٢ حٌُخِٓش حُلَ٘س ػٖ ٣وظِق ٝ ح٤ُ٘خى رخْٓ

 .ٓولِش حُظ٘ل٤ٔش حُؼـٍٞ طٌٕٞ-أ

 .حُو٤خ٤ْٗ ٣َ١ن ػٖ ٣ظ٘لْ-د

 .حُظ٘خ٤ِٓش حألػ٠خء ٠ٗٞؽ يّػ -ؿـ

 .حإلكظَحّ ك٢ طٔظويّ حُوخٍٟش حُلْ أؿِحء -ى

 .٣ٞ١ِش ٝحألٍؿَ حالؿ٘لش ٗٔٞ ػيّ-ٛـ

 .Dragon flyٝحَُػخٗخص May flyٓخ٣ٞ ًرخرش ك٢ ح٤ُ٘خى ٣ٝٞؿي

 Types of Metamorphosis :حُظلٍٞ أٗٞحع

 ط٘زٚ ٢ٛٝ حُز٠٤ش ٖٓ ٜـخٍحُ طوَؽ ٝك٤ٚ :Ametabola(حألؿ٘لش ػي٣ٔش) حُظلٍٞ ػي٣ٔش كَ٘حص 1- 

 حألػ٠خء ٠ٗٞؽ ػيح حُيحه٢ِ حُظ٤ًَذ ك٢ أٝ حُوخٍؿ٢ حٌَُ٘ ك٢ ٓٞحءح   ٗٔٞٛخ أػ٘خء طٔخٓخ   حألر٣ٖٞ

 .Silver fishحُل٢٠ حُٔٔي ك٢ ًٔخ حُظ٘خ٤ِٓش

  

 

 :ٔٛػ١ٓ إٌٝ ٠ٕمغُ ٚ٘ٛ :Metabola (أعٕؾخ راد) رؾٛي راد ؽؾشاد2- 

  :Paurometabola رذس٠غٟ ٔبلص رؾٛي      -  أ
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 حُ٘خك٤ييش ٓييٖ ٝط٘ييزٜٜخ حٌُخِٓييش حُل٘ييَحص ك٤ييٚ طؼيي٤ٖ حُظيي٢( حٌُٔييخٕ) حُز٤جييش ٗلييْ كيي٢ حُل٣ٍٞييخص طؼيي٤ٖ ٝك٤ييٚ

 طي٣ٍـ٤خ   كظ٘ٔٞ حُظ٘خَٓ ٝأػ٠خء حألؿ٘لش أٓخ ، حًَُٔزش حُؼ٤ٕٞ ًٌُٝي حُلْ أؿِحء ط٘خرٚ ك٢ حٍُٔٞٝكُٞٞؿ٤ش

 .ٝحٍَُٜٛٞ حُـَحى أٓؼِظٜخ ٖٝٓ حُٔظظخ٤ُش حإلٗٔالهخص أػ٘خء

  

 

 :Heterometabola ِزجب٠ٓ ٔبلص رؾٛي  - ة

 ٓوخُلييش ػ٤٘ييش طؼيي٤ٖ( ح٤ُ٘ييخى) حُل٣ٍٞييش إٔ ٣الكييع( ٓييخ٣ٞ ًٝرخرييش حَُػخٗييخص) حألؿ٘لييش هخٍؿ٤ييش رؼييٞ كيي٢

 إٔ ٗـيي ًيٌُي ، حألٍٝ ػ٠ِ طؼ٤ٖ حٌُخِٓش حُلَ٘س ر٤٘ٔخ ، حُٔخء ك٢ ح٤ُ٘خى طؼ٤ٖ اً حٌُخِٓش حُلَ٘س ُٔؼ٤٘ش

 ، حُٔيخء كي٢ حُل٣َٔيش إلٓٔيخى طليٍٞص حُٔيل٠ِ حُ٘يلش ًٝيٌُي ،( حُٔيخء ك٢ رخُظ٘لْ هخٛش) ه٤خ٤ْٗ ُٚ ح٤ُ٘خى

 كي٢ رخُٔؼ٤٘يش حُوخٛيش حألػ٠يخء ٛيٌٙ إٔ ٗـي ًخِٓش كَ٘س ا٠ُ( ح٤ُ٘خى) حُٔخث٤ش حُل٣ٍٞش ٌٛٙ طظلٍٞ ٝػ٘يٓخ

  .حُظي٣ٍـ٢ حُظطٍٞ ًحص حُلَ٘حص ك٢ طٞؿي حُظ٢ حُٜلخص رخه٢ ػ٤ِٜخ ٣ٝ٘طزن. ٝحكيس ىكؼش طوظل٢ حُٔخء

 :Holometabola )األعٕؾخ داخ١ٍخ( )اٌىبًِ) ربَ رؾٛي راد ؽؾشاد1-    

 حُظ٤ًَيذ أٝ حُظيخ١َٛ حُ٘يٌَ كي٢ ٓيٞحء ح٤ُخكؼيش حُل٘يَس ػيٖ طٔخٓيخ   طوظِيق ٣َهيخص ػيٖ حُز٤ٞ ٣لوْ ٝك٤ٚ

 رٔي٤طش ػ٤ٕٞ ُٜخ ٝطٞؿي طٔخٓخ   ٓوظِلش حألهَٟ ٝحُِٝحثي ٝحألٍؿَ حُلْ كؤؿِحء  ١زخثؼٜخ ك٢ ًٌُٝي حُيحه٢ِ

 ١يٍٞ اُي٠ رؼييٛخ طظليٍٞ ٓوظِليش ٣َه٤يش ريؤ١ٞحٍ ح٤َُهيش ٝطٔيَ. أ٤ُٝيش كخُش ػ٠ِ ك٤ٜخ حُظ٘خَٓ ٝأػ٠خء كو٢،

 حُل٘يَس اُي٠ طٜيَ كظي٠( شِٓلٞظي ؿ٤َ) حُيحه٤ِش حُ٘٘طش حُظـ٤َحص ٖٓ ٓـٔٞػش ك٤ٚ ٣ليع ح١ٌُ حُؼٌحٍحء

 ح٤َُهيش خسك٤ي ١يٞحٍ ًخٓ٘يش طظيَ هخٛيش رَحػْ ػٖ ط٘٘ؤ حٌُخِٓش حُلَ٘س ك٢  سحُـي٣ي حألػ٠خء كٌَ. حٌُخِٓش

 ٍطيذ كي٢ حُظليٍٞ ٓيٖ حُ٘يٞع ٛيٌح ٣ٝٞؿيي. حٌُخِٓيش حُل٘يَس أػ٠يخء  ُظٌيٕٞ حُؼٌٍحء ١ٍٞ ك٢ اال ط٢٘٘ ٝال
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 ٝؿ٘يخث٤ش( ٝحُيٌرخد حُزؼيٞٝ( حُـ٘يخك٤ٖ ًحص ،(حُو٘يخكْ) حألؿ٘ليش ؿٔي٣يش ٓؼيَ حألؿ٘لش ىحه٤ِش حُلَ٘حص

 .ٓؼَ حُلَحٗخص حألؿ٘لش ٝكَٗل٤ش ٓؼَ حُ٘لَ ٝحُيرخر٤َ حألؿ٘لش

 ك٢ ٣ٝٞؿي Hypermetamorphosis حُظلٍٞ ك١َ ٠ٔٔ٣( حُظطٍٞ) حُظلٍٞ ٖٓ آهَ ٗٞع ي٣ٝٞؿ ٌٛح

 ػٖ ر٘يس ٓوظِلش ح٤َُه٤ش حأل١ٞحٍ ٖٓ أًؼَ أٝ حػ٘خٕ ك٤ٚ ٣ٌٕٝٞ حٌُخَٓ حُظلٍٞ ًحص حُلَ٘حص ٖٓ ه٤َِ

 .حُطل٤ِ٤ش حُلَ٘حص ك٢ ٣ٞؿي حُظلٍٞ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٝٛح.  حٌَُ٘ ك٢ رؼ٠ٜخ

 

 

 :  larvae Types ofأٗٞحع ح٤َُهخص

 

  

Various larval types: Curculionidae, Carabidae, Chrysomelidae, Scarabaeidae 

  

 األٔٛاع إٌٝ اٌفمظ أصٕبء ػ١ٍٙب رىْٛ اٌزٟ اٌغ١ٕٕٟ إٌّٛ دسعخ أعبط ػٍٝ اٌؾؾشاد ٠شلبد رٕمغُ

  اٌزب١ٌخ

  :األ١ٌٚخ األسعً راد ا١ٌشلبد   1- 
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 ٓزٌَس كخُش ك٢ ح٤َُهخص طوَؽ ًُي ٝػ٠ِ حُٔق ٖٓ هخ٤ُخ   ٣ٌٕٞ خى٣ٌ ح٤َُهخص ٌٛٙ ٓ٘ٚ طلوْ ح١ٌُ حُز٤ٞ

 حُلَ٘حص رؼٞ أٓؼِظٜخ ٖٝٓ أػ٣َش ٝحُٜيٍ حَُأّ ُٝٝحثي ٝحٟق ؿ٤َ ك٤ٜخ حُزطٖ طؼو٤َ. حُ٘ٔٞ ٖٓ

 .حُظطلَ ىحه٤ِش حألؿ٘لش ؿ٘خث٤ش

 Eruciform حالٓطٞح٤ٗش رخ٤َُهخص أ٠٣خ   ٝطؼَف :  Polypod typeاألسعً ػذ٠ذح ا١ٌشلبد   2- 

larva ْحُلو٤و٤ش ( حُٜي٣ٍش حألٍؿَ طظَٜ ٝك٤ٜخ حُٔخرن حُ٘ٞع ػٖ ٓظويّ ١ٍٞ ك٢ ح٤َُهش ٝطلو )

 ٗظَح   رط٤جش ٝكًَظٜخ حٌَُ٘ حٓطٞح٢ٗ ٝؿٜٔٔخ حُظ٘ل٤ٔش حُلظلخص طظَٜ ًٌُٝي(. حٌُخًرش) حُزط٤٘ش ٝحألٍؿَ

 .حألؿ٘لش كَٗل٤ش حُلَ٘حص ٣َهخص أٓؼِظٜخ ٖٝٓ ح٤ٌُظ٤ٖ ه٤َِ ك٤ٜخ حُـْٔ ٝؿيحٍ  ، أٍؿِٜخ ٠ُؼق

 

   Oligopod type:  األسعً ل١ٍٍخ ا١ٌشلبد   3- 

 أٍؿِٜخ طٌظَٔ ر٤٘ٔخ حُزط٤٘ش أٍؿِٜخ طظال٠ٗ كظ٠ حُز٤ٞ ىحهَ ٓيس أ١ٍٞ حُ٘ٞع ٌٛح ٖٓ ح٤َُهش ٝطظَ

 :ٜٓ٘خ ٗخثؼ٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ط٤٤ِٔ ٣ٌٖٝٔ حُ٘ٔٞ ك٢ حُٜي٣ٍش

 ٓلِطق ؿْٔ ًحص ٢ٛٝ ، ٞى٣خًخٓز كَ٘س ط٘زٚ  :Campodeiform إٌّجغطخ ا١ٌشلبد      - أ

 حألؿ٘لش ٗز٤ٌش ٍطزش ٖٓ حُٖٔ أٓي ٣َهخص ك٢ ًٔخ حُلًَش ٣َٓؼش ، ٗ٘طٚ ح٤ٌُظ٤ٖ، ًؼ٤َ( ٠٘ٓـ٢)

Neuroptera  ( ant-lion). 
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     :Scarabaeiform اٌّمٛعخ ا١ٌشلبد - ة

  ، ”C“ كَف ٌَٗ ػ٠ِ ٓوّٞ ُل٢ٔ ٝؿْٔ ه٤َٜس ٛي٣ٍش أٍؿَ ًحص حٓطٞح٢ٗ ٜٗق ؿْٔ ًحص ٢ٛٝ

 ك٤ِٜش ٖٓ حُـؼخٍ ٣َهخص أٓؼِظٜخ ٖٝٓ حُظَرش ٓطق طلض طؼ٤ٖ ٟؤش، ٍأٜٓخ ه٤َِ، ٗ٘خ١ٜخ

F.Scarabidae  ٖٓ حألؿ٘لش ؿٔي٣ش ٍطزش Coleoptera  حُـؼ٤ِش رخ٤َُهخص أ٠٣خ   ٝطؼَف. 

 

 

 

     Apodous type : األسعً ػذ٠ّخ ا١ٌشلبد   4- 

 ٖٓ حُلخالص ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ ٓ٘ظن ٗٞع ٝٛٞ  Vermiform larva حُيٝى٣ش ح٤َُهخص أ٠٣خ   ػ٤ِٜخ ٣ٝطِن

 حُـْٔ كِوخص طٌٕٞ ٝهي حٌُرخد ٣َهخص أٓؼِظٜخ ٖٝٓ حُٜي٣ٍش أٍؿِٜخ ًَ كويص ٌُٜٝ٘خ حألٍؿَ ه٤َِ حُ٘ٞع

 حألٍؿَ ًحص ح٤َُهخص  ػٖ ٝطوظِق.  حُلًَش ػ٠ِ طٔخػيٛخ حُظ٢ حُِل٤ٔش حُٞٓخثي أٝ رخألٗٞحى ِٓٝىس

 .حُيحه٤ِش حألؿِٜس ٝطٌٕٞ حُظ٘ل٤ٔش ُؼـٍٞح ٝظٍٜٞ حُٞحٟق حُـْٔ رظؼو٤َ حأل٤ُٝش



152 

 

 

 

 Cocoon formation :اٌؾشأك رى٠ٛٓ

 طلٔي٢ ٌُي٢ ًُٝيي طظلٍٞ حُي٠ ػيٌٍحء إٔ هزَ حُل٣ََ ٖٓ َٗٗوش ٗلٜٔخ كٍٞ ط٘ٔؾ ح٤َُهخص أٗٞحع ٖٓ ًؼ٤َ

 حُِؿييذ، ، حُطيي٤ٖ ٓييٖ حُ٘ييَٗوش ٛييٌٙ طٌييٕٞ ٝهييي حُطز٤ؼ٤ييش ءحألػيييح ٝٓييٖ  حُـ٣ٞييش حُؼٞحٓييَ طييؤػ٤َ ٓييٖ ٗلٔييٜخ

 .ح٤َُهخص ٌٛٙ ك٤ٜخ طؼ٤ٖ حُظ٢ ُِظَٝف طزؼخ   ًُٝي ُو٘ذح

 Types of pupae :اٌؼزاسٜ أٔٛاع

    :  Exarate pupa اٌؾشح اٌؼزساء  1 - 

 .حُ٘لَ ػٌٍحء ك٢ ًٔخ حُلَ٘س رـْٔ ِٓظٜوش ؿ٤َ ٝحألؿ٘لش ٝحألٍؿَ حالٓظ٘ؼخٍ هَٕٝ طٌٕٞ ٝك٤ٜخ

 

   :Obtect pupa اٌّىجٍخ  اٌؼزساء   2 - 

 اال ٣ظَٜ ٝال حُلَ٘س رـْٔ طٔخٓخ   ِٓظٜوش ٝحألؿ٘لش ٝحألٍؿَ حُلْ ٝأؿِحء حالٓظ٘ؼخٍ هَٕٝ ٌٕٞط ٝك٤ٜخ

 .)حُلَحٕ( حألؿ٘لش كَٗل٤ش حُلَ٘حص ك٢ ًٔخ ٝؿٞىٛخ ٌٓخٕ ػ٠ِ ٣يٍ هخٍؿ٢ طوط٢٤
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    : Coarctate pupa اٌّغزٛسح اٌؼزساء  3 - 

 ؿطخءح   ٣ٌٕٞ ٝٛٞ  Pupariumرـ ٣ٝؼَف حالٗٔالم رؼي ٤َحأله ح٤َُه٢ رخُـِي ٓـِلش حُؼٌٍحء طٌٕٞ ٝك٤ٜخ

 ػٌحٍٟ ك٢ ًٔخ حٓطٞح٤ٗخ   أٝ ر٤ِ٤َٓخ   حُـطخء ٌٛح ٣ٌٕٝٞ ريحهِٚ حُظ٢ حُؼٌٍحء ؿْٔ ػٖ ٓ٘لٜال   هخٍؿ٤خ  

 .حٌُرخد

      Emergence:   اٌؾشٔمخ ِٓ اٌىبٍِخ اٌؾؾشح خشٚط

 :خ٥ط٢ً أٗٞحػٜخ رخهظالف حَُ٘حٗن ٖٓ حُلَ٘حص هَٝؽ ٣َ١وش طوظِق

 .ٜٓ٘خ طوَؽ ٢ٌُ حَُ٘ٗوش ٖٓ ؿِء حُوخٍٝ حُلْ أؿِحء ًحص حُلَ٘حص طوَٝ -أ

 .حُٜي٣ٍش حُٔ٘طوش ك٢ أٝ ٍأٜٓخ ك٢ هخٛش أػ٠خء رٞحٓطش حُوخٍؽ ا٠ُ ٣َ١وٜخ حُلَ٘حص رؼٞ ط٘ن-د
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  ا٠ُ طلُٜٞخ ػ٘ي ٣َ١وٜخ ػ٘ي أٝ ٜٓ٘خ طوَؽ ٢ٌُ حَُ٘ٗوش ٖٓ كظلش( ح٤َُهخص) حُلَ٘حص رؼٞ طزو٢ هي -ؽ

 .حُوَٝػ٢حُل٣ََ ىٝىس ك٢ ًٔخ ًخِٓش َسك٘

 ك٢ ًٔخ ٜٓ٘خ ٝحُوَٝؽ كظلٜخ ٖٓ كظظٌٖٔ حَُ٘ٗوش ٖٓ ؿِء رٚ طزَِ كٜٔخ ٖٓ ٓخثال   حٌُخِٓش حُلَ٘س طُوَؽ -ى

 .حُل٣ََ ىٝىس

 Life cycle : اٌؾ١بح دٚسح

 حُـ٤يَ رخٓيْ حٌُخِٓيش حُل٘يَس هيَٝؽ كظي٠ حُز٠٤يش ٓيٖ حرظييحءح   حُٔوظِلش أ١ٞحٍٛخ ك٢ حُلَ٘س ٍَٓٝ ٣ؼَف

Generation  حُـ٤يَ رٔيس طؼَف ك٤خطٜخ ىٍٝس إلطٔخّ حُلَ٘س طٔظـَهٜخ حُظ٢ ٝحُٔيسgeneration time، 

 ٝطيٞكَ ٝح١َُٞريش حُليَحٍس ىٍؿيش ٝهخٛيش حُز٤جيش ُظيَٝف ٝطزؼيخ    حُل٘يَحص رخهظالف طوظِق حُـ٤َ ٝٓيس

 حُـٌحث٤ش حُٔٞحى

 ىٝىس كٔيؼال   ؿ٤يَ ٓيٖ أًؼيَ ُٜيخ ٣ٌيٕٞ هيي أٝ حُو٘يخكْ رؼٞ ك٢ ًٔخ حُٔ٘ش ك٢ ٝحكي ؿ٤َ ُِلَ٘س ٣ٌٕٞ هي .

 هيي حُل٘يَحص رؼيٞ ٝكي٢ حُٔي٘ش كي٢ ؿي٤ال   هٔٔيٕٞ ٓيؼال   حُٔيٖ ٝك٢ حُٔ٘ش ك٢ أؿ٤خٍ ٓزؼش  ُٜخ حُوطٖ ٍٝم

 أٗيٞحع رؼيٞ ٝكي٢ حألٗيـخٍ ٝٗيخهَحص حَُػخٗيخص رؼيٞ كي٢ ًٔيخ ػالػيش أٝ ػيخ٤ٖٓ حُٞحكيي حُـ٤يَ ٣ٔظـَم

 .ػخٓخ   17 حُٞحكي حُـ٤َ ٣ٔظـَم  ح٤ٌُٔخىح
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 :حُٜلخص حُـ٤ٔ٘ش حأل٤ُٝش ٝحُؼخ٣ٞٗش ك٢ حُلَ٘حص

 حالهظالف ك٢ أػ٠خء حُظ٘خَٓ حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش )حُش حُٔلخى حٝ ٟٝغ حُز٤ٞ(: حال٤ُٝش

 حُؼخ٣ٞٗش :

 حهظالف ُٕٞ حُلَ٘س ر٤ٖ حًٌٍُٞ ٝحالٗخع )حر٢ ىه٤ن حَُٓخٕ( - 1

 حهظالف حُٔٔخكش ر٤ٖ حُؼ٤ٕٞ حًَُٔزش )ًرخرش حَُٟٔٔ(  - 2

 ٝؿٞى ؿٜخ١ُ حُظ٘خَٓ ك٢ كَ٘س ٝحكيس )حُزن حُيه٤و٢ حالٓظَح٢ُ( - 3
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 اٌضبِٕخ اٌّؾبظشح

 اٌؾؾشاد ؽ١بح فٟ اٌّؤصشح اٌؼٛاًِ

 ك٢ ٛخٓخ   ىٍٝح   طِؼذ حُظ٢ حُؼٞحَٓ ط٘ؤْ ٝحٗظ٘خٍٛخ ٝطٌخػَٛخ ٝك٣ٞ٤ظٜخ حُلَ٘حص ك٤خس ك٢ حُٔئػَس حُؼٞحَٓ

 :ٝٛٔخ ٍث٤٤ٔ٤ٖ ه٤ٖٔٔ ا٠ُ حُطز٤ؼش ك٢ خأػيحىٛ ٝٓويحٍ كَ٘س ًَ ك٤خس ػ٠ِ حُظؤػ٤َ

 ك٘يَس ٓيٖ ٝطوظِيق حألر٘يخء ػِي٠ ح٥رخء ٖٓ ط٘ظوَ ٍٝحػ٤ش ٢ٛٝ ٗلٜٔخ، رخُلَ٘س هخٛش ىحه٤ِش ػٞح1َٓ  - 

 ٗٞػٜخ، روخء حألهَ ػ٠ِ ُٜخ ٠٣ٖٔ ح١ٌُ حُلي ا٠ُ حُلَ٘س أػيحى اًؼخٍ ػ٠ِ ؿخٛيس طؼَٔ ٌُٜٝ٘خ أهَٟ ػ٠ِ

 .(Biotic potential factors) حُل٣ٞ٤ش حٌُلخءس رؼٞحَٓ ٌٛٙ ٝطؼَف

 حُز٤ج٤ييش رخُؼٞحٓييَ ٝطؼييَف حُل٘ييَس ك٤ٜييخ طؼيي٤ٖ حُظيي٢ حُز٤جييش رٌٔٞٗييخص ٓظؼِوييش هخٍؿ٤ييش ػٞحٓييَ 2 - 

(Environmental factors)، ٝطظـ٤يَ ًٔيخ كٜيُٜٞخ رظـ٤يَ طظـ٤يَ ريَ حُٔي٘ش ٓيحٍ ػ٠ِ ػخرظش ٤ُٔض ٢ٛٝ 

 ك٣ٞ٤ظٜييخ الُىحىص ُِل٘ييَس ٓالثٔييش ز٤ج٤ييشحُ حُؼٞحٓييَ ٛييٌٙ ًٝخٗييض طٜييخىف كييبًح أهييَٟ، اُيي٠ ٓيي٘ش ٓييٖ أ٠٣ييخ  

 .رخُؼٌْ ٝحُؼٌْ ٗلغ، أٝ ٍَٟ ٖٓ أػَٛخ ُٝ٘خع أػيحىٛخ ًٝؼَص

  Biotic potential اٌؾ٠ٛ١خ اٌىفبءح: أٚالً 

 ػ٘ٚ ٣ؼزَ ٓخ ٝٛٞ)  حُٜـخٍ ٖٓ ٣ًٍش اٗظخؽ ػ٠ِ هيٍطٜخ ٓـٔٞع ػٖ ػزخٍس ٢ٛ كَ٘س أل١ حُل٣ٞ٤ش حٌُلخءس

 ١يٍٞ اُي٠ ٝحُٞٛيٍٞ حُزويخء أؿيَ ٓيٖ حُل٤يخس ٓؼظَى ك٢ حٌُلخف ػ٠ِ حُٜـخٍ طِي ٝهيٍس حُظ٘خ٤ِٓش، رخٌُلخءس

 .(حُزوخث٤ش حٌُلخءس ػ٤ٚ ٣طِن ٓخ ٝٛٞ حُزِٞؽ،

  : Reproductive potential اٌزٕبع١ٍخ اٌىفبءح  - أ

 :ح٥ط٤ش حُؼٞحَٓ ػ٠ِ ٣ظٞهق ـ حُٜـخٍ ٖٓ اٗخػٜخ ط٘ظـٚ ٓخ ٓويحٍ أ١ ـ كَ٘س ٌَُ حُظ٘خ٤ِٓش حٌُلخءس

  :األٔضٝ رٕزغٗ اٌزٞ اٌج١ط ػذد          1  - 

 .أػظْ رَٔػش حُلَ٘س ٌٛٙ أػيحى حُىحىص ًِٔخ ط٠ؼٚ إٔ حُلَ٘س أٗؼ٠ رٔويٍٝ ح١ٌُ حُز٤ٞ ػيى ُحى ًِٔخ

  :اٌفمظ ٔغجخ          2  - 

 .أػظْ رَٔػش حُلَ٘س أػيحى حُىحىص ًِٔخ حُلوْ ٗٔزش حٍطلؼض ًِٔخ

  :اٌغ١ً ِذح   3  - 

 رٔييس طؼيَف ٝٛي٢ حٌُخِٓيش حُل٘يَحص هَٝؽ كظ٠ حُز٤ٞ ٟٝغ ٝهض ٖٓ حُلَ٘س ٗٔٞ ٣ٔظـَهٜخ حُظ٢ حُٔيس

 أػييحىٛخ حُىحىص ٝرخُظيخ٢ُ حُٞحكييس حُٔي٘ش كي٢ حُل٘يَس أؿ٤يخٍ طؼييىص ًِٔيخ حُٔييس ٛيٌٙ هَٜص ًِٝٔخ. حُـ٤َ

 .رخُؼٌْ ٝحُؼٌْ أػظْ رَٔػش

  :اٌغٕغ١خ إٌغجخ 4- 
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 حُظي٢ ٝٛي٢ حُل٘يَس أؿ٤خٍ ٖٓ ؿ٤َ ًَ ك٢ حُ٘خطـش ِٓشحٌُخ حُلَ٘حص ك٢ حًٌٍُٞ ػيى ا٠ُ حإلٗخع ر٤ٖ حُ٘ٔزش

 حُىحىص ًِٔيخ حُ٘ٔزش ٌٛٙ حٍطلؼض ًِٝٔخ. حُلَ٘حص أٗٞحع رخهظالف أ٠٣خ   طوظِق حُـ٤ٔ٘ش رخُ٘ٔزش ػٜ٘خ ٣ؼزَ

 حُؼظٔي٠ حُـخُز٤ش ك٢ حُـ٤ٔ٘ش حُ٘ٔزش إٔ ُٞكع ٝهي أػظْ، رَٔػش أػيحىٛخ ًٝؼَص ُِلَ٘س حُظ٘خ٤ِٓش حٌُلخءس

 .1:1 ٖٓ طوَد حُلَ٘حص ٖٓ

  Survival potential اٌجمبئ١خ اٌىفبءح  -   ( ة

 ٝحُزويخء حُؼي٤ٖ ٓيز٤َ كي٢ حٌُليخف ػِي٠ حُظ٘خٓي٤ِش حٌُليخءس ػيٖ حُ٘خؿٔيش حُٜيـخٍ ٓوييٍس ٝٛي٢ حُزوخث٤يش حٌُلخءس

 أٗييٞحع رييخهظالف أ٠٣ييخ   طوظِييق. ٗٔٞٛييخ ٣ٌظٔييَ كظيي٠ ٛييؼٞرخص ٓييٖ ر٤جظٜييخ كيي٢ ٣ٜييخىكٜخ ٓييخ ػِيي٠ ٝحُظـِييذ

 .حُٞهخث٤ش ٝحٌُلخءس حالؿظٌحث٤ش حٌُلخءس ٛٔخ ػخ٤ِٖٓ ػ٠ِ كظظٞهق حُلَ٘حص

  Nutritive potential االغززائ١خ اٌىفبءح - 1

 ؿيٌحء اُي٠ رظل٣ِٜٞخ ٜٓ٘خ ٝحالٗظلخع ؿٌحث٤ش ٓٞحى ٖٓ ر٤جظٜخ ك٢ ٣ٞؿي ٓخ حٓظويحّ ػ٠ِ كَ٘س ًَ ٓويٍس ٢ٛٝ

 حٌُخٓيَ حُطيٍٞ اُي٠ ظٜيَك ك٤خطٜيخ ىٍٝس طٔيظٌَٔ كظي٠ حُزويخء كي٢ حُل٘يَس ٛيـخٍ طٔيظَٔ كٌِي٢. ُٜخ ٛخُق

 ٓوظِيق ٓيٖ ُظـي٣ٌظٜخ حُالُٓش حًَُٔزخص طير٤َ ػ٠ِ حُويٍس ُي٣ٜخ طٌٕٞ إٔ ٣ِِّ حُظ٘خَٓ حٓظج٘خف ػ٠ِ حُوخىٍ

 حُزويخء ػِي٠ أهييٍ طٌيٕٞ حُٜيـخٍ ٛيٌٙ ٓؼيَ إٔ ٗي ٝال ك٤ٜخ طؼ٤ٖ حُظ٢ حُز٤جش ك٢ ُٜخ حُٔظخكش حُـٌحث٤ش حُٔٞحى

 .ؿخِٛس ؿٌحث٤ش ٓٞحى ٖٓ اال حالٓظلخىس طٔظط٤غ ال أهَٟ كَ٘س ٛـخٍ ٖٓ

  Protective potential اٌٛلبئ١خ اٌىفبءح2-

 حُز٤ج٤يش حُؼٞحٓيَ ٓيٖ ٗلٔيٜخ كٔخ٣يش ػِي٠ هييٍطٜخ حُزويخء كي٢ حُل٘يَحص ًليخءس ػِي٠ حُٔيئػَس حُؼٞحٓيَ أٛيْ ٖٓ

 طِيي ٝطؼَف ك٤ٞح٤ٗش، أّ ًخٗض ك٣َ٘ش ٓلظَٓخص أٝ ١ل٤ِ٤خص ٖٓ حُطز٤ؼ٤ش أػيحثٜخ ٟي ٤ٓٔخ ٝال. ح٠ُٔخىس

 حُوخٛيش ٝٓي٤ِظٚ ٗيٞع كٌِيَ حُلَ٘حص أٗٞحع رخهظالف أ٠٣خ   ٝطوظِق ٍٝحػ٤ش ٢ٛٝ حُٞهخث٤ش رخٌُلخءس ويٍسحُٔ

 ٝأػييحثٜخ ٓلظَٓيخطٜخ ١يَى ػِي٠ طؼٔيَ ٣ًَٜيش ٍٝحثيق طليَُ حُزن أٗٞحع رؼٞ ٓؼَ كَ٘حص كٜ٘خى. ًُي ك٢

 .حألهَٟ

 ًييٌُي ٝٛ٘ييخى. حألػيييحء ٟييي أٗلٔيٜخ ػييٖ رٜييخ طيييحكغ ُٔييغ ريآالص ٓـٜييِس ٝحُيييرخر٤َ ًخُ٘لييَ ك٘ييَحص ٝٛ٘يخى

 ًيزؼٞ حُلٔخٓي٤ش ٣الٜٓٔخ ُٖٔ طٔزذ الًػش ٓٞحثَ طلَُ ؿي٣ش ٝٗؼ٤َحص أٗٞحى أؿٔخٜٓخ طلَٔ كَ٘حص

 .حألؿ٘لش كَٗل٤ش ٍطزش ٣َهخص

 حُٞهييخث٢ حُظِييٕٞ ُظييخَٛس حٓظالًٜييخ ٣َ١يين ػييٖ أػيييحثٜخ ٟييي أٗلٔييٜخ حُل٘ييَحص ٓييٖ ًؼ٤ييَ ٝطلٔيي٢ ًٔييخ

(protective colouration) ًك٤ٜخ طؼ٤ٖ حُظ٢ حُز٤جش ٖٓ أؿِحء ُِٕٞ ٓلخ٤ًش حُلَ٘حص ٌٙٛ إُٔٞ طٌٕٞ ا 

 .ا٤ُٜخ حألػيحء حٛظيحء ٖٓ أٓخٕ ك٢ طٜزق ٝرٌُي

 ٓوظِيق كي٢ حُزوخث٤يش ٝحٌُليخءس حُظ٘خٓي٤ِش حٌُليخءس ري٤ٖ حُظيٞحُٕ ٓيٖ ٗٞػيخ   ٛ٘يخى إٔ حُطز٤ؼش ك٢ ٝحُٔالكع ٌٛح

 ط٘ـيذ ٌُي٢ َٓطلؼيش حُظ٘خٓي٤ِش ًلخءطٜخ ضًخٗ ًِٔخ ٟؼ٤لش حُلَ٘س ك٢ حُزوخث٤ش حٌُلخءس ًخٗض كٌِٔخ حُلَ٘حص،

 كخُل٘يَس رخُؼٌْ ٝحُؼٌْ حُزوخث٤ش، حٌُلخءس ٟؼق ٗظ٤ـش ح٣ٌٍُش ٖٓ حُلخهي كظؼٞٝ حألكَحى ٖٓ ًز٤َس أػيحىح  

 .ػيحٙ ٓخ ػ٠ِ ٣طـ٠ ًؼ٤َح   ٗٔال   ط٘ظؾ ال ٢ٌُ ٓ٘ول٠ش حُظ٘خ٤ِٓش ًلخءطٜخ طٌٕٞ ػخ٤ُش حُزوخث٤ش ًلخءطٜخ حُظ٢

  Environmental factors ١خاٌج١ئ اٌؼٛاًِ: صب١ٔبً 
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  ٝطٌخػَٛخ ٝك٣ٞ٤ظٜخ ك٤خطٜخ ػ٠ِ ًؼ٤َح   طؤػ٤َح   طئػَ ٓوظِلش ػٞحَٓ طظ٠ٖٔ ٓظزخ٣٘ش ر٤جخص ك٢ حُلَ٘حص طؼ٤ٖ

 ُٔؼ٤٘ييش ٓالثٔييش طٌييٕٞ ٝهييي. ٝحُِٓييخٕ حٌُٔييخٕ رييخهظالف طوظِييق ٓظـ٤ييَس حُز٤جييش كؼٞحٓييَ. حٗظ٘ييخٍٛخ ٝٓيييٟ

 حُل٘يَحص ُظٌيخػَ ٠ٓخى ًؼخَٓ ػ٘يثٌ كظؼَٔ ُٜخ ٓ٘خ٠ٛش طٌٕٞ هي أٝ أػيحىٛخ، ٣ُخىس ا٠ُ كظئى١ حُلَ٘حص

 environmental) حُز٤ج٤ييش رخُٔوخٝٓييش حُلخُييش ٛييٌٙ كيي٢ ٝطؼييَف أكَحىٛييخ ٓييٖ ًز٤ييَس أػيييحى ػِيي٠ ٝطو٠يي٢

resistance). 

  :٠ٍٟ ِب اٌؾؾشاد ؽ١بح ػٍٝ رؤصش اٌزٟ اٌج١ئ١خ اٌؼٛاًِ أُ٘

  Climatic factors اٌغ٠ٛخ اٌؼٛاًِ  -  ( أ

 .حُـ١ٞ ٝح٠ُـ٢ ٝحألٓطخٍ ٝح٣َُخف ٝح٠ُٞء ٝح١َُٞرش َحٍسحُل ٝأٜٛٔخ

  :اٌؾشاسح دسعخ       1 - 

 حُٞٓي٢ كيَحٍس ُيٍؿش طزؼخ   أؿٔخٜٓخ كَحٍس ىٍؿش طظ٤ٌق حُظ٢ أ١ حُزخٍى حُيّ ًحص حُل٤ٞحٗخص ٖٓ حُلَ٘حص

 .ك٤ٚ طؼ٤ٖ ح١ٌُ

  :اٌشغٛثخ دسعخ        2- 

 ك٤يٚ طؼي٤ٖ حُي١ٌ حُٞٓي٢ كي٢ حُٔٞؿيٞىس ح١َُٞريش ر٤ٌٔيش ٤يَح  ًؼ طظيؤػَ ٝحُ٘ٔٞ حُظٌخػَ ػ٠ِ ٝهيٍطٜخ حُلَ٘حص

 أؿٔيخّ كي٢ حُٔيخث٢ حُظيٞحُٕ ػِي٠ طيئػَ حُٞٓي٢ ١ٍٞريش ألٕ ًُٝيي ؿٌحث٤يش، ٓخىس أّ ٛٞحء أّ طَرش ًخٕ ٓٞحء

 .حُلَ٘حص

  :اٌغٛٞ ٚاٌعغػ ٚاألِطبس ٚاٌش٠بػ اٌعٛء        3- 

 حُٔييخرو٤ٖ حُؼييخ٤ِٖٓ طييؤػ٤َ ريٍؿييش ُيي٤ْ ٌييُٖٝ حُل٘ييَحص ك٤ييخس ػِيي٠ طييؤػ٤َ ُٜييخ ر٤ج٤ييش ؿ٣ٞييش ػٞحٓييَ ًِٜييخ ٛييٌٙ

 .حُز٤جش كَحٍس ىٍؿش ػ٠ِ طظٞهق ًِٜٝخ( ٝح١َُٞرش حُلَحٍس)

  Biological or biotic factors حُز٤ُٞٞؿ٤ش حُؼٞحَٓ  -   ( د

 .حُطز٤ؼ٤ش حإلك٤خث٤ش ٝحألػيحء حُـٌحء طَ٘ٔ ٢ٛٝ

 Trophic factor حُـٌحء ػخَٓ - 1

 أٝ حُـٌحث٤يش حُٔيٞحى ٓيٖ ُٜيخ حُٜيخُق حُ٘يٞع طٞكَ ٝطٌخػَٛخ حُلَ٘حص ك٤خس ٢ك طئػَ حُظ٢ حُز٤ج٤ش حُؼٞحَٓ كٖٔ

 ك٢ اكيحٛٔخ ٖٓ ٣ظٞكَ ٓخ ٤ًٔش هِش أٝ حُٔ٘خٓذ حُؼخثَ أٝ حُٔ٘خٓزش حُـٌحث٤ش حُٔخىس ٝحٗؼيحّ. ر٤جخطٜخ ك٢ حُؼٞحثَ

 .اٗوَحٟٜخ ا٠ُ أٝ حُلَ٘حص أػيحى هِش ا٠ُ ٣ئى١ ٝإٔ الري حُز٤جش

 Natural enemies اٌطج١ؼ١خ اإلؽ١بئ١خ األػذاء - 2

 طٌخػَٛيخ ػِي٠ رخُـيخ   طيؤػ٤َح   طيئػَ حُظي٢ حُز٤ج٤يش حُؼٞحٓيَ أٛيْ ٓيٖ ُِل٘يَحص حُطز٤ؼ٤يش حُل٣ٞ٤يش حألػييحء طؼظزَ

 ٝحُؼ٘خًييذ ٝحُط٤ييٍٞ ٝحُِٝحكييق ٝح٠ُييلخىع ًخألٓيئخى (predators) ٓلظَٓييخص آييخ ٝٛيي٢. ٝحٗظ٘ييخٍٛخ

 ًخُل٘يَحص (parasites) حُطل٤ِ٤يخص أٝ. حُٔيٖ يٝأٓي حٌُخُٞٓيٞٓخ ه٘يخكْ ٓؼَ ُـ٤َٛخ حُٔلظَٓش ٝحُلَ٘حص

 ًيؤٗٞحع (pathogenic organism) ُألٓيَحٝ ٓٔيززش ىه٤ويش ًخث٘يخص أٝ. أهيَٟ ك٘يَحص ػِي٠ حُٔظطلِيش
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 ا٤ُٜيخ حإلٗٔيخٕ ٣يي طٔظيي ُْ حُظ٢ حُطز٤ؼ٤ش حُز٤جخص كل٢. ٝحُل٤َٝٓخص ٝحُزَٝطُٞٝح ٝحُزٌظ٣َخ حُلطَ ٖٓ هخٛش

 حُظي٢ ٝحُطل٤ِ٤يخص حُٔلظَٓيخص ٖٓ ١ز٤ؼ٤ش أػيحء ـ ٜٓ٘خ ح٠ُخٍس هٜٞٛخ   ـ ُِلَ٘حص طٞؿي ٝحُظزي٣َ رخُظـ٤َ

 أكَحىٛييخ ٓييٖ ًؼ٤ييَ ػِيي٠ طو٠يي٢ حُظيي٢ ٝحُزٌظ٣َ٤ييش حُلط٣َييش رييخألَٓحٝ ٝطٜييخد ًٔييخ ٜٓ٘ييخ، حٌُؼ٤ييَ طِٜييي

 حُؼيخّ، ٓيٖ ٓؼ٤٘يش ٓٞحٓيْ كي٢ حألٓيَحٝ ٛيٌٙ ُظل٘ي٢ ٓالثٔيش طٌيٕٞ ٓخ ؿخُزخ   حُز٤ج٤ش حُظَٝف ٝإٔ هٜٞٛخ  

 ػِي٠ كظو٠ي٢ حُطز٤ؼ٤يش أػييحثٜخ ُيٌُي طزؼيخ   حُىحىص حأل٤ِٛش حُطز٤ؼ٤ش حُز٤جش ك٢ حُلَ٘س يحىأػ حُىحىص كٌِٔخ

 .حالرظيحث٤ش حُؼيى٣ش كخُظٜخ ا٠ُ ػخ٤ٗخ   طؼ٤يٛخ ٝرٌُي أكَحىٛخ ٖٓ ًؼ٤َ

 .حُطز٤ؼ٤ش أػيحثٜخ أػيحى ٝر٤ٖ حُلَ٘حص أػيحى ر٤ٖ حُظٞحُٕ ٖٓ كخُش رخٓظَٔحٍ ٛ٘خى ٣ٌٕٞ ٌٌٝٛح

 اٌؾؾـــشاد رىبصـــــش غــــشق

 ٝطِيي ؿٔئٜخ كي٢ حُز٤ٞ ٣لوْ كوي ر٠٤خ ، حُلَ٘حص ؿ٤ٔغ ط٠غ ال ٌُٖٝ حُز٤ٞ، ٖٓ حُلَ٘حص ؿ٤ٔغ ط٘ٔٞ

   :حُظٌخػَ ك٢ حُ٘خثؼش حُطَم ٢ِ٣ ٝك٤ٔخ ٓوٜزخ ، ر٠٤خ   حُلَ٘حص ؿ٤ٔغ ط٠غ ال ًٔخ ٛـخٍح ،

  :اٌج١ط ثٛظغ اٌزىبصش1- 

 .حُٜٔزَ ك٢ ٍَٓٝٙ أػ٘خء ٣ظوٜذ ح١ٌُ ر٠٤ٜخ ؼ٠حألٗ ط٠غ اً حُلَ٘حص أؿِذ ك٢ حُ٘خثؼش حُط٣َوش ٢ٛٝ

 :اٌؼزسٞ اٌزىبصش2 -

 ط٠يغ ك٤يغ رخٓيظَٔحٍ حُؼٔيَ ٗليَ كي٢ حُظٌيخػَ ٓيٖ حُ٘يٞع ٛيٌح ٣ٝلٜيَ ٓوٜيذ ؿ٤يَ ر٠٤خ   حألٗؼ٠ ط٠غ

 ٝآهَ ك٤ٖ ر٤ٖ ٓئهظش رٍٜٞس حُل٣ََ ىٝىس ك٢ ٣ٝلَٜ حُ٘لَ، ًًٍٞ ػ٘ٚ ط٘٘ؤ ٓوٜذ ؿ٤َ ر٠٤خ   حٌُِٔش

   .حُظٌخػَ ٣ظزخىٍ ك٤غ ى٣ٍٝش رٍٜٞس حُٖٔ ك٢ ٣ٝلَٜ ٝاٗخع، ًًٍٞ ػ٘ٚ ٣ٝ٘٘ؤ

 :األؽ١بء ثٛظغ اٌزىبصش3 - 

 ٝهيي ٣َهيخص، أٝ ك٣ٍٞيخص ر٘يٌَ ٛيـخٍح   كظ٠يغ حألٗؼ٠، ؿْٔ ىحهَ حُظٌخػَ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح ك٢ حُز٤ٞ ٣لوْ

 ػ٘خث٤ييش ك٘ييَحص أٗييٞحع ٝرؼييٞ حُٔييٖ كيي٢ حُظٌييخػَ ٛييٌح ٣ٝلٜييَ. ٓوٜييذ ؿ٤ييَ أٝ ٓوٜييزخ   حُزيي٤ٞ ٣ٌييٕٞ

 .حألؿ٘لش

 :األعٕخ ثزؼذد اٌزىبصش4 - 

 ٓيٖ ك٘يَحص ػييس اُي٠ ط٘ٔيٞ أؿ٘يش ػييس ربٗظيخؽ ًُٝيي حألكيَحى ٓيٖ ًز٤يَ ػييى حُظٌخػَ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح ك٢ ٣٘٘ؤ

 .حألؿ٘لش ؿ٘خث٤ش ٍطزش ٖٓ حُطل٤ِ٤ش حُلَ٘حص ك٢ حُ٘ٞع ٌٛح ٣ٝلَٜ. كو٢ ٝحكيس ر٠٤ش

 اٌؾؾشاد ِٕٚبفغ أظشاس

 اٌؾؾشاد أظشاس

 أ٤ٔٛش طَؿغ ٝال ٝحُ٘زخص ٝحُل٤ٞحٕ ُإلٗٔخٕ ٓظؼيىس أَٟحٍح وظِلشحُٔ رؤٗٞحػٜخ حُلَ٘حص طٔزذ    

 حُٔؼخ٣٘ش ٝحٌُخث٘خص ٝر٤جظٚ حإلٗٔخٕ ك٤خس ك٢ حُوط٤َس ألىٝحٍٛخ ٌُٖٝ كو٢ حٌُز٤َس ألػيحىٛخ حُلَ٘حص

. حإلٗٔخٕ ٣ٔظؼِٜٔخ حُظ٢ ٝحُٔٞحى حُٔ٘ظـخص ػ٠ِ رظـ٣ٌظٜخ ٓزخَٗح   ٍَٟٙ ٣ٌٕٞ حُلَ٘حص ٖٓ كخٌُؼ٤َ. ُٚ

 ا٠ُ ٓئى٣خ   ٝحُ٘زخص ٝحُل٤ٞحٕ ُإلٗٔخٕ حألَٓحٝ ٓٔززخص ٖٓ حُؼي٣ي ر٘وِٚ ٓزخَٗ ٠ٍَُؿ٤َح ٣ٌٕٞ أٝ

.كخىكش هٔخثَ  
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 : ا٠ُ ح٠ٍَُ ١ٝز٤ؼش حُٔظ٠ٍَس حُٔخىس كٔذ حألَٟحٍ ٌٛٙ ٝطؤْ

 : إٌجبد رص١ت اٌزٟ اٌؾؾشاد - اٚالً 

 كظ٘خكٔٚ كُٞٚ أٝ حالهظٜخى١ صحُ٘زخ ػ٠ِ طظٞحؿي حُظ٢ حُل٤ش حٌُخث٘خص ٓـٔٞػش ٢ٛ حٍُِحػ٤ش ح٥كخص      

 ٜٓخىٍ ك٢ ٗوٜخ   ٣ٔزذ ٓٔخ ٓٞطٚ أٝ اٗظخؿ٤ظٚ ٝهِش ٗٔٞٙ ٟؼق كظٔزذ ٝحٌُٔخٕ ٝحُٔخء حُـٌحء ػ٠ِ

 حُلط٣َش حألَٓحٝ ٝٓٔززخص حُؼؼزخ٤ٗش ٝحُي٣يحٕ ٝحُؼ٘خًذ حُلَ٘حص ٝطَ٘ٔ حإلٗٔخٕ، ك٤خس ٓوٞٓخص

. ٝؿ٤َٛخ ٝحَُه٣ٞخص ٝحُوٞحهغ ط٤ٍٞحُ ٝرؼٞ ٝحُوٞحٍٝ ح٠ُخٍس ٝحألػ٘خد ٝحُل٤َٓٝ٤ش ٝحُزٌظ٣َ٤ش

 ك٢ ح٥كش طِىحى ٝهي حٍُِحػ٢، ٝحُظٞٓغ حُ٘ٔٞ ٓؼٞهخص أْٛ ٖٓ حُٔوظِلش رؤٗٞحػٜخ ح٥كخص ٌٛٙ ٝطؼظزَ

 ك٢ ٓؼٚ ٣ٜؼذ ٓٔخ حُ٘خؿلش حُٔوخٝٓش أٝ حُٔظخرؼش ػيّ ٓغ ُٜخ حُ٘ٔٞ ظَٝف طٞكَ كٔذ ًٝؼخكظٜخ أػيحىٛخ

 ٓٞحؿٜظٜخ ػ٘ي اال آكخص طؼظزَ ال حٌُخث٘خص ٌٛٙ رؤٕ حُظ٣ٞ٘ٚ ي٣ٍـ ٌُٖ. ػ٤ِٜخ حٌُخَٓ حُظـِذ حألَٓ ٜٗخ٣ش

 . حُز٤ج٢ حُظٞحُٕ ػ٠ِ طؤػ٤َٛخ أٝ حإلٗٔخٕ ٓغ حُٔزخَٗس

   اٌضساػ١خ اٌّؾبص١ً ػٍٝ اٌضساػ١خ ا٢فبد أظشاس

Effects on Field Crops  

 يػ٘يي أػ٘ييخد أٝ َٟٓيي٤ش أٝ ك٘يي٣َش ًخٗييض ٓييٞحء حُٔلخٛيي٤َ آكييخص ٓييٖ حُ٘خطـييش حُؤييخثَ طييِىحى

 طزؼيخ   ألهيَٟ ٓ٘طويش ٓيٖ حُؤيخثَ كـيْ ٣ظزيخ٣ٖ ًٔيخ. حٍُِحػ٤يش حُز٤جش ك٢ ٗٔز٤خ   ًز٤َس رؤػيحى ؿخُزخ   ظٍٜٞٛخ

 كي٢ ػٜ٘يخ حُ٘خؿٔش حُؤخثَ هيٍص ٝهي. ٓوخٝٓظٜخ ك٢ حُٔظزؼش حالػظ٤خى٣ش ٝحُٞٓخثَ ُِٝٔؼخٓالص حإلٛخرش ُ٘يس

 كي٢ :65 ٓيٖ أًؼيَ اُي٠ حُؤخثَ طَٜ يٝه ، :25 رلٞح٢ُ أٍٝٝرخ ك٢ ٝحُزٔظخ٤ٗش حُلو٤ِش حُٔلخ٤َٛ كوٍٞ

 ح٥كييخص إٔ اُيي٠( 1971) حأل٤ٌ٣َٓييش حٍُِحػييش ُٝحٍس اكٜييخءحص ٝط٘يي٤َ.  ططييٍٞح   حألهييَ أٝ حُ٘خ٤ٓييش حُزِيييحٕ

 :28 ٝ حُل٘يخثٖ رٔيزذ ٜٓ٘يخ :42 ٝإٔ ٓي٣ٞ٘خ   ىٝالٍ ر٤ِيٕٞ 12 ػيٖ ط٣ِيي ٓخى٣يش هٔخثَ طٔزذ حٍُِحػ٤ش

 حُٔ٘خرٜش حُيٍحٓخص هِش ٍٝؿْ. ح٤ُ٘ٔخطٞىح رٔزذ :3 إٔ ٝ حُ٘زخط٤ش حألَٓحٝ رٔزذ :27 ٝ حُلَ٘حص رٔزذ

 رٔيخ حُؼَري٢ حُي١ٖٞ كي٢ حُؤيخثَ طوييٍ حٍُِحػ٤يش ُِظ٤ٔ٘ش حُؼَر٤ش حُٔ٘ظٔش ىٍحٓخص إٔ اال حُؼَر٤ش حُيٍٝ ك٢

 .   :65 – 15 ر٤ٖ ٣ظَحٝف

 

 أٝ خمحُٔ أٝ حُوِق أٝ حُؼٔخٍ أٝ حألُٛخٍ أٝ حُزَحػْ أٝ حألٍٝحم حُلَ٘حص ٖٓ ًؼ٤َس أٗٞحع طوَٝ .1

 . حُوطٖ ٍٝم ىٝىس – حُٔوظِلش حُٔلخ٤َٛ ػ٠ِ حُـَحى طؤػ٤َ حُٔؼخٍ ٓز٤َ ٝػ٠ِ حُـٌٍ

 حُ٘زخص أؿِحء(  حُو٣َ٘ش حُلَ٘حص – حُٖٔ)  حُٔخٛش حُؼخهزش حُلَ٘حص ٖٓ حُٔوظِلش حألٗٞحع طٜخؿْ .2

 ًؼَس كخٕ حُلَ٘حص ٌٛٙ كـْ ٛـَ ٖٓ ٝرخَُؿْ حُـخِٛس حُ٘زخط٤ش حُؼٜخٍس كظٔظٚ حُٔوظِلش

 .حُ٘زخص رل٤خس طٞى١ ٝهي ًز٤َح ٍَٟٛخ طـؼَ ىٛخأػيح

 حُزٌٍٝ آٝ حُؼٔخٍ أٝ حألٍٝحم أٝ حُزَحػْ أٝ حُٔخم أٝ حُـٌٍ ك٢ أٗلخهخ حُلَ٘حص رؼٞ طللَ .3

 حُ٘زخص رل٤خس طٞى١ هي رخُـش أَٟحٍح ٓليػش حألػ٠خء ٌُٜٙ حُيحه٤ِش حُٔلظ٣ٞخص ػ٠ِ ٝطظـٌٟ
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 حُزَحػْ ٝكَحٗخص حُظلخف ٓخم كلخٍ ٜخٓ٘ ًٌَٗ حُ٘زخص ىحهَ الهظلخثٜخ ٌٓخكلظٜخ ٝٛؼٞرش

 .حُُِٞ ٝى٣يحٕ حُؼٔخٍ ٝكخكَحص حألٍٝحم ٝكخكَحص

 ٝطظـٌٟ طٌٖٔ ٝحٗظلخهخص أٍٝحٓخ ٓليػش حُ٘زخط٤ش حألٗٔـش ريحهَ ٓٞحى حُلَ٘حص رؼٞ طلَُ .4

 . حُؼ٘ذ ك٤ًِٞٔظَح كَ٘س ٜٓ٘خ ًٌَٗ ريحهِٜخ

 أٝ حُوط٢٘ حُظلخف ٖٓ حُللَ أٝ حالٓظٜخٙ أٝ رخُوَٝ حُظَرش ٓطق طلض حُلَ٘حص رؼٞ طظـٌٟ .5

 .  حُِؿز٢

 .حُز٤ٞ ٟٝغ ػ٘ي ُِ٘زخص حألَٟحٍ حُلَ٘حص ٖٓ حٌُؼ٤َ طٔزذ .6

 ٝطظـٌٟ طٌٖٔ ٝحٗظلخهخص أٍٝحٓخ ٓليػش حُ٘زخط٤ش حألٗٔـش ريحهَ ٓٞحى حُلَ٘حص رؼٞ طلَُ .7

 .حُؼ٘ذ ك٤ًِٞٔظَح كَ٘س ٜٓ٘خ ًٌَٗ ريحهِٜخ

 أٝ حُوط٢٘ حُظلخف ٖٓ حُللَ أٝ ٓظٜخٙحال أٝ رخُوَٝ حُظَرش ٓطق طلض حُلَ٘حص رؼٞ طظـٌٟ  .8

 . حُِؿز٢

 . حُز٤ٞ ٟٝغ ػ٘ي ُِ٘زخص حألَٟحٍ حُلَ٘حص ٖٓ حٌُؼ٤َ طٔزذ .9

 آهَ ا٠ُ ٜٓخد ػخثَ ٖٓ حُلط٣َش حٝ حُزٌظ٣َ٤ش حٝ حُل٤َٓٝ٤ش حألَٓحٝ حُلَ٘حص ٖٓ حٌُؼ٤َ ط٘وَ .10

ْ٤ِٓ . 

 طـ٣ٌش ٗظ٤ـش ألَٟحٍح ٌٛٙ ٝط٘٘ؤ حُٔوِٝٗش ُِلزٞد رخُـش أَٟحٍ حُٔوِٝٗش حُلزٞد آكخص طٔزذ .11

 حألر٤ٞ حَُ٘ٔ أٗٞحع ٓؼَ ؿٞىطٜخ ك٢ ٝحٗولخٟخ ٤ًٔظٜخ ك٢ ٗوٜخ ٓٔززش حُٔٞحى ٌٛٙ ػ٠ِ حُلَ٘حص

 ٓزخَٗس أَٟحٍح ٝطليع حُ٘زخص طٜخؿْ ٢ٛٝ ٝحُّٔٞ ٝحُو٘خكْ. ٝحَُٜح٤َٛ حُٔوظِلش

 ٝحُ٘ٞػ٤ش ح٤ٌُٔش حُو٤ٔش هلٞ ا٠ُ كظئى١ حُ٘زخط٤ش حُؼٜخٍس رخٓظٜخٜٛخ

 اٌؾؾش٠خ ٌٍٕجبد غج١ؼخ األظشاس 

  -٣ٌٖٔ طو٤ْٔ حُلَ٘حص كٔذ ١ز٤ؼش ح٠ٍَُ ح١ٌُ طٔززٚ ا٠ُ:

 أٚال:  اٌؾؾشاد اٌزٟ رّزص اٌؼصبسح إٌجبر١خ :

 5.4حؿِذ حُلَ٘حص حُظ٢ طٔظٚ حُؼٜخٍس حُ٘زخط٤ش ٝطٌٕٞ كَ٘حص ٌٛٙ حُٔـٔٞػيش ؿخُزيخ  ٛيـ٤َس حُلـيْ       

ء حُليْ اُي٠ ط٤ًَيذ أٗزيٞر٢ ٣ٔيخػي ُٞظ٤ليش حٓظٜيخٙ ِْٓ ٤ٍٛلش  ، أؿِحء كٜٔيخ ىٝٓيخ  ٓخٛيش طظليٍٞ أؿيِح 2 –

حُؼٜخٍس حُ٘زخط٤ش . ط٤ٜذ حُزيَحػْ ، حألٍٝحم )حُٔيطق حُٔيل٢ِ ( ، طٌيٕٞ ىٍٝس ك٤خطٜيخ ٛيـ٤َس ُيٌُي ط٘يظؾ ػييس 

أؿ٤خٍ ك٢ حُٔ٘ش كظٔظط٤غ حُظٌخػَ ٝاٗظخؽ أكَحى ػي٣يس ػ٠ِ حُ٘زخص حُٜٔخد ٝط٤ٜذ ٓيٟ ٝحٓغ ٖٓ حُ٘زخطخص ٓيٖ 

 ُٔلخ٤َٛ  ٖٝٓ حألٓؼِش ػ٠ِ ٌٛٙ حُلَ٘حص :حألٗـخٍ ٝحُو٠َ ٝح

 Bemisia tabaciحٌُرخرش حُز٠٤خء  – 1

ط٤ٜذ ٗزخطخص حُو٠َ رخٍُِحػش حُٔـطخس ٝحٌُٔ٘ٞكش  طزييٝ حُل٘يَس ٝحٟيلش ػ٘يي ٛيِ حُ٘زيخص حُٜٔيخد اً       

ٞص حألٍٝحم طزيءح رخُط٤َحٕ ٖٓ حُٔطق حُٔل٢ِ ألٍٝحم حُ٘زخص حُٜٔخرش حُظ٢ طظِٕٞ رخُِٕٞ حألٛلَ رؼيي ًُيي طٔي
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حُٜٔخرش ًٌُي ط٘خٛي هٍ٘ٞ حٗٔالم حألَٟحٍ: طظـٌٟ حُلَ٘س رٞحٓطش أؿِحء كٜٔخ حُؼخهزش حُٔخٛش حُظي٢ طٔيظٚ 

حُؼٜخٍس حُ٘زخط٤ش ك٢ حأل١يٞحٍ حُل٣ٍٞيش ٝحُزخُـيش ك٠يال ػيٖ ٗوِٜيخ اُي٠ حُؼ٘يَحص ٓيٖ حألٓيَحٝ حُل٤َٝٓي٤ش ٓيٖ 

ل٢ِ ٓخىس ُِؿش رٌَ٘ هطَحص طٔؼَ حُ٘يٝس حُٔي٣ٌَش  حُ٘زخص حُٜٔخد ا٠ُ حُ٘زخص ح٤ُِْٔ ًٔخ طلَُ ػ٠ِ حُٔطق حُٔ

 حُظ٢ ط٘ٔٞ ػ٤ِٜخ حُلط٣َخص  ح٤َُٓش  ػ٠ِ حُٔطق حُٔل٢ِ  حُظ٢ طلَُٛخ حُلَ٘حص حُل٣ٍٞخص ٝ حُزخُـخص   

 :spp    Aphidsحُٖٔ  – 2

كَ٘حص ٤ٍٛلش ٛـ٤َس ًٔؼ٣َش حٌَُ٘ ُٜٞٗخ حٛلَ حه٠َ حكٔيَ ر٘ي٢ حٓيٞى كٔيذ ٗيٞع حُل٘يَس ) ٣ٞؿيي       

ٗٞع ٖٓ ٌٛٙ حُلَ٘س ( كٔذ حُ٘زخص ح١ٌُ طظـيٌٟ ػ٤ِيٚ هٔيْ ٜٓ٘يخ طٌيٕٞ ًحص ٓظٜيَ ٗئؼ٢ أٝ ٛيٞك٢  4455

حريي٤ٞ أٝ ٍٛخٛيي٢ رٔييزذ اكييَحُحص حُل٘ييَس حُظيي٢ ططِوٜييخ ُظـطيي٢ ٓييطلٜخ حُوييخٍؿ٢ ، ًحص أٍؿييَ ، ٝهييَٕٝ 

٤يش أٝ حألٍٝحم حٓظ٘ؼخٍ ٣ٞ١ِش ، أؿِحء كٜٔخ ػخهزش ٓخٛش ٣ٞ١ِش ٝه٣ٞش حُظ٤ًَيذ طـَٓيٜخ كي٢ هٔيْ حُزيَحػْ حُ٘خٓ

حُـ٠ش ُِ٘زخص ٝطظـٌٟ رخٓظٜيخٙ حُؼٜيخٍس حُ٘زخط٤يش ٝطزوي٠ أؿيِحء حُليْ ٓـَٝٓيش ىحهيَ حُ٘زيخص كظي٠ ػ٘ييٓخ ال 

طظـٌٟ ُظٔخػيٛخ ػ٠ِ طؼز٤ض ٗلٜٔخ ػ٠ِ حُ٘زخص )ىحثٔخ طظـٌٟ ك٢ ٝهض ٓزٌَ ٓيٖ حُٜيزخف ٣ٌٝٔيٖ حُظؼيَف ػِي٠ 

ى٣يش ُألٓيخّ ٝحُوِيق ُظيٞك٤َ آ٤ُيش ػٔيَ ط٘يزٚ حُلَ٘س ٢ٛٝ طظـٌٟ ٓيٖ هيالٍ ه٤خٜٓيخ رظل٣َيي أٍؿِٜيخ كًَيش طَى

ح٠ُٔوش حُٔخٛش ٣ٝٔخػيٛخ ك٢ ًُي ٓ٘ظٞٓش ٖٓ حُؼ٠الص ألؿِحء حُلْ ٝحُظ٤ًَذ حألٗزٞر٢ حُظٌِٔٞر٢ ُِـْٔ ( 

، حُلَ٘حص حُزخُـش ؿ٤َ ٓـ٘لش ٌُٜ٘خ طٔظط٤غ حٓظالى حألؿ٘لش ػ٘يي حُلخؿيش ح٤ُٜيخ كي٢ ٝهيض حَُر٤يغ ٝحُو٣َيق ، 

 ٘خكْ حُ٘ي٣ي ػ٠ِ حُـٌحء .ػ٘ي حُِكخّ حُ٘ي٣ي أٝ حُظ

حٓظٜخٙ حُؼٜخٍس حُ٘زخط٤ش ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ حٛلَحٍ حألٗٔيـش حُٜٔيخرش ، اكيَحُ حُ٘ييٝس حُٔي٣ٌَش حُظي٢ ط٘ٔيٞ       

 ٗئخٍ حُؼيَحم طٔيظويّػ٤ِٜخ حُلط٣َخص ح٤َُٓش) ٣ٞؿي ٗٞع ٖٓ حُٖٔ ٣ظـٌٟ ػ٠ِ ٗٞع ٖٓ أٗيـخٍ حُٜي٘ٞرَ كي٢ 

ٓيٖ حُٔئخ ( ، ٗوِٜيخ ُِؼ٘يَحص ٓيٖ حألٓيَحٝ حُل٤َٝٓي٤ش اكَحُٛيخ حُ٘يٝس ح٣ٌَُٔش حُظ٢ ٣لَُٛيخ ُٜي٘خػش كِيٟٞ 

 رؼٞ حَُٜٓٞٗخص ا٢ُ طؼَٔ ػ٠ِ ط٣ٞ٘ٚ ٗٔٞ حألٗٔـش حُ٘زخط٤ش حُٜٔخرش 

ِٓيْ أٝ حهيَ أٝ أًؼييَ ٓيٖ ًُييي ٝحٓيطٞح٤ٗش حُ٘ييٌَ أُٞحٜٗيخ ػييخىس  1ك٘يَس ٛييـ٤َس spp   Thripsحُؼيَرْ  – 3

حم ُٜخ حُويٍس ػ٠ِ حُولِ  اًح طؼَٟض ُإلُػخؽ ، حألؿ٘لش حٛلَ ر٢٘ حٓٞى ،  طظٞحؿي ػ٠ِ حُٔطق حُٔل٢ِ ُألٍٝ

 ٓؼيٝٓش ٌُٖٝ اًح ٝؿيص كؤٜٗخ طٌٕٞ ٛـ٤َس ط٘زٚ حُ٘ؼ٤َس ، 

طظـٌٟ حُلَ٘حص أٓطق أُٔل٢ ُألٍٝحم طزيٝ حُٔ٘خ١ن ر٠٤خء ك٤٠ش ٗظ٤ـش الٓظ٘لخً حُؼٜيخٍس حُ٘زخط٤يش ٜٓ٘يخ        

زش ُألٗيـخٍ ٌُٔخكليش حإلػييحى حأل٤ُٝيش ٜٓييٍ حإلٛيخرش حٌُٔخكلش حألػيحء حُل٣ٞ٤ش ، ٟٝغ ٜٓيخثي الٛيوش رخُ٘ٔي

 حأل٤ُٝش  حٓظويحّ حُٔز٤يحص ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش رخٍُٜٞس حُٜل٤لش.

  Ommatissus binotatus  -: حُيٝرخّ  ىٝرخّ حُ٘و٤َ - 4

 ؿ٣ٍٜٞٔييش كيي٢ ٝط٘ظ٘ييَ حُٜٔٔييش حُ٘و٤ييَ آكييخص أكييي(  حألؿ٘لييش ٓظ٘ييخرٜش ٍطزييش)  حُيييٝرخّ ك٘ييَس طؼظزييَ      

 ٓيِط٘ش حُزلي٣َٖ، ٌِٓٔش ح٣ٌُٞض، ىُٝش حُٔؼٞى٣ش، حُؼَر٤ش حٌُِٔٔش حُٔظليس، حُؼَر٤ش حإلٓخٍحص ىُٝش حُؼَحم،

 ٝا٣َحٕ حُـِحث٣َش حُـ٣ٍٜٞٔش  ح٤ُِز٤ش، حُـٔخ٣َ٤ٛش حُؼَر٤ش، َٜٓ ؿ٣ٍٜٞٔش ػٔخٕ،

 ٓيغ حُ٘و٤يَ  ٝػيٌٝم ٝؿ٣َيي ٝػٔيخٍ هٞٙ ٖٓ حُ٘زخط٤ش حُؼٜخٍس حُزخُـش ٝحُلَ٘حص حُل٣ٍٞخص طٔظٚ      

 ط٤زٜٔخ ٣ٔزذ ٓٔخ ُِوٞٛش حُٞٓط٢ حُؼَم ٝػ٠ِ حُـخٗز٤ش حُوٞٙ أٗٔـش ك٢ ر٠٤ٜخ حٌُخِٓش حُلَ٘س ؿَُ

 ٓؼيَ حُل٣ٞ٤ش حُلؼخ٤ُخص ك٢ ٗوٚ ا٠ُ ٣ٞى١ ٓٔخ ٗلٜٔخ حُ٘وِش حكَحُحص ا٠ُ اٟخكش ػ٤ِٔش ٗيٝس اكَحُ ًٌُي. 
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 اُي٠ ٣يئى١ ٓٔيخ( حُٜٔيخد حُويٞٙ) حإلٛيخرش ٓ٘يخ١ن ػِي٠ حألطَرش ٝطظـٔغ.  حُظ٘لْ ٝ  ح٠ُٞث٢ حُظ٤ًَذ

 ٓييٖ رييخُوَد أٝ طلييض طييٍِع حُظيي٢ حألٗييـخٍ ػِيي٠ ٝحُـزييخٍ حألطَرييش طييَحًْ أٝ رخُلط٣َييخص  اٛييخرخص كيييٝع

  .ػ٤ِٜخ حُؼ٤ِٔش حُ٘يٝس ُظٔخه٢ ٗظ٤ـش( حَُٓخٕ ٝ حُل٤٠ٔخص) حُٜٔخد حُ٘و٤َ

 حُزن أُيه٤و٢ حألٓظَح٢ُ ػ٠ِ حُل٤٠ٔخص -5

(Pseudococcidae   :Homoptera ) 

 ٌٜٗظٜيخ ٝ كالٝطٜيخ ٓيٖ ؿيِء حُؼٔخٍ طلوي ك٤غ حُؼ٘ذ ػَحثٖ ٝ حُ٘خٟـش حُل٤٠ٔخص ػٔخٍ َسحُل٘ ط٤ٜذ      

 ٝ حألٍٝحم أٜٗخٍ ٝ ح٣َُِٛش حألؿِحء أ٠٣خ ط٤ٜذ ٝ حألٓٞى حُؼلٖ كطَ ػ٤ِٜخ ٣٘ٔٞ ٝ حُؼ٤ِٔش رخُ٘يٝس طـط٠ ٝ

 . ٗٔٞٛخ طٞهق ٝ حألُٛخٍ طظِق حُ٘ٔؼ٤ش حإلكَحُحص ٝ.  حألُٛخٍ

 هلخُحص حألٍٝحم   – 6

 حُلَ٘س حُو٣َ٘ش ػ٠ِ حُ٘و٤َ . - 7

 صب١ٔبً: اٌؾفبساد :

طَ٘ٔ ١خثلش ٝحٓؼش ٖٓ حُل٘يَحص ٜٓ٘يخ  كليخٍحص أٗيـخٍ حُلخًٜيش ٝٛي٢ ٓيٖ ح٥كيخص حُٜٔٔيش ػِي٠ رٔيخط٤ٖ        

 حُلخًٜش.

اً طللَ اٗلخم كي٢ حُٔي٤وخٕ ٝطٔيِم حُِليخء ٝحُو٘يذ ُألٗيـخٍ ٝطؼ٤ين ٗويَ حُٔيخء ٝحُٔيٞحى حُـٌحث٤يش ، ىٍٝس        

٤خطٜخ ٣ٞ١ِش طوخٍد حُٔ٘ش ٌُُي طزو٠ طظـٌٟ ٓييس ٣ٞ١ِيش ٓيٖ حُيِٖٓ طٔيظِٜي ٤ًٔيخص ًز٤يَس ٓيٖ حُ٘ٔي٤ؾ حُ٘زيخط٢  ك

،ٝطٞؿي ٛؼٞرش ك٢ ٌٓخكلظٜخ ُظٞحؿيٛخ ىحهَ ؿٌع حُ٘ـَس ك٢ حؿِيذ حألٝهيخص اال رٞحٓيطش حُٔز٤ييحص حُـٜخ٣ُيش 

  حُظ٢ ال ٠ٛٞ٣ رٜخ حك٤خ٤ٗخ ألٜٗخ ط٘ظوَ ا٠ُ حُؼٔخٍ ٝرخُظخ٢ُ ُإلٗٔخٕ

ٝٗظؼَف ػ٠ِ حإلٛخرش رٞؿٞى ًظَ ٛٔـ٤ش ك٢ ٌٓخٕ حإلٛخرش رخُلليخٍ ٝطٌيٕٞ حٌُظيَ حُٜئـ٤ش ٓ٘ظظٔيش حُ٘يٌَ 

ٓغ ٝؿٞى رَحُ حُلَ٘س أٓخ ك٢ كخُش َّٛ حُ٘ـَس ٣ٌٕٞ حُٜيَّ  ٣ٌيٕٞ حُظٜئؾ ر٘يٌَ ٓي٤الٕ ٓيغ حٍطليخع حُٔيخء 

أٝ ٍطزش ؿٔي٣ش  Lepidoptera حأل٢ٍٟ ، ٝحإلٛخرش رخُلط٣َخص . حؿِذ حُللخٍص طظزغ ٍطزش كَٗل٤ش حألؿ٘لش 

 .   Coleopteraحألؿ٘لش  

    Palm stem Borerكلخٍ ٓخم حُ٘و٤َ   -   2

Jebusaea hammerschmidti Reicha (=Pseudophilus testaceus) 

     (Coleoptera,Cerambycidae)  

ٍحص حُؼَر٤ييش حُٔظليييس ٣ٞؿييي ٛييٌح حُللييخٍ كيي٢ ًييَ ٓييٖ حُٜ٘ييي ٝا٣ييَحٕ ٝحُـِحثييَ ٜٝٓييَ ٝحُزليي٣َٖ ٝحإلٓييخ       

 ِٝٓط٘ش ػٔخٕ ٝحُؼَحم. 

ِٓيْ كي٢ حُيًٌَ. حُِيٕٞ حُؼيخّ ر٘ي٢ ٝحُـٔييحٕ ػ٤ِٜٔيخ  32-26ِٓيْ كي٢ حألٗؼي٠ ٝ 45-38حُلَ٘س حٌُخِٓش ١ُٜٞخ    

ُؿذ ه٤َٜ الٓغ ٣ؼط٤ٚ ُٞٗخٌ أكظق ٖٓ حُيَأّ ٝحُٜييٍ حألٓيخ٢ٓ . حُؼ٤يٕٞ حًَُٔزيش ، هيَٕٝ حالٓظ٘يؼخٍ أ١يٍٞ 

 ِْٓ . 5.2ِْٓ ٝػَٟٜخ كٞح٢ُ  5.5-5.3ُٝش حٓطٞح٤ٗش ر٠٤خء ١ُٜٞخ ٖٓ رو٤َِ . ٝحُز٠٤ش ٓظطخ



164 

 

ٓيْ ، ُٜٞٗيخ حري٤ٞ ٍٝأٓيٜخ حٓيٞى ٛيـ٤َ ٓييكٕٞ كي٢ حُٜييٍ ٣5زِؾ ١ٍٞ ح٤َُهيش ػ٘يي طٔيخّ حُ٘ٔيٞ كيٞح٢ُ        

ٝكِوييخص ؿٔيئٜخ ٝحٟييلش ٝٛيي٢ ػي٣ٔييش حالٍؿييَ . حُلٌييٞى ه٣ٞييش ٝٓظلييٍٞس ُوييَٝ حُو٘ييذ ، حُـٔييْ حٓييطٞح٢ٗ 

 َُأّ ٗلٞ ٜٗخ٣ش حُزطٖ . حُؼٌٍحء : كَس ر٤٘ش كخطلٚ . طٔظيم طي٣ٍـ٤خ ٖٓ ح

٣٘٘ؤ ح٠ٍَُ ػٖ طـ١ٌ ح٤َُهخص ػ٠ِ حُـِء حُؼ١ِٞ ٖٓ حُ٘ـَس ربطـخٙ هٔش حُ٘ـَس ٝػَٔ اٗلخم ك٢ هٞحػي       

حُٔؼق حأله٠َ )حٌَُد( ٝك٢ حُـٌٝع ٓٔززش ٓٞص حُٔؼق  ٟٝؼق حُ٘وِٚ ٝهِش اٗظخؿٜخ . ٝك٢ حَُر٤غ طويَؽ 

٢ هِذ حُ٘ـَس ُٔيس َٜٗ ًٔخ ٝحٕ حُلَ٘حص حٌُخِٓش طؼَٔ كلَح ك٢ حُٔخم ُظويَؽ ٓيٖ هالُٜيخ ، ح٤َُهش ُظظؼٌٍ ه

 طيهَ حُزٌظ٣َ٤خ ٝحُلط٣َخص هالٍ ٌٛٙ حُلظلخص ٝحإلٗلخم ك٤ظؼلٖ حُـٌع ٝطٔٞص حُ٘وِش .

 حُلَ٘س حٌُخِٓش ػزخٍس ػٖ ه٘لٔخء ًز٤َس رِٕٞ ر٢٘ ؿخٓن ًحص هَٕٝ حٓظ٘يؼخٍ ٣ٞ١ِيش ) ٛيلش ٤ٔٓيِس ػيٖ      

 كلخٍ حُؼٌٝم ه٤َٜ حُوَٕٝ ( طظـٌٟ ػ٠ِ حألُٛخٍ ٝطظِحٝؽ ٝط٠غ حإلٗخع ر٤ٞ رٌَ٘ كَحىٟ ك٢ هِذ حُ٘وِش 

( ٝٛييٞ ٓييٖ ح٥كييخص   Lepidoptera)  ٍطزييش كَٗييل٤ش حالؿ٘لييش  Sesemia crietica*كلييخٍ ٓييخم حُييٌٍس 

ر٠٤ش ،    15 – 1ـخ٤ٓغ حَُث٤ٔ٤ش ، ٤ٜ٣ذ كوٍٞ حٌٍُس ر٘يس ، ط٠غ حُزخُـخص  حُز٤ٞ ك٢ آرخ١ حألٍٝحم رٌَ٘ ٓ

طيهَ ح٤َُهخص ا٠ُ حُيٌٍس اً طلليَ أؿٔيخى  حألٍٝحم ٣َٝحكين ًُيي ىهيٍٞ حُلط٣َيخص ك٤ٌيٕٞ ٗٔيٞ حُ٘زيخص رطي٢ء ، 

طو٢٠ ح٤َُهخص حُ٘ظخء  ك٢ حُظَرش رؼي ؿ٢٘ حُٔلٍٜٞ ُظ٘ظظَ حُٔٞٓيْ حُويخىّ طز٘ي٢ ُ٘لٔيٜخ ؿَكيش ٤٘٤١يش طزطٜ٘يخ 

 ٌٍُس حُز٠٤خء رو١ٞ٤ ك٣َ٣َش طٔزض ك٤ٜخ ، ،ط٤ٜذ حالىؿخٍ ٝح

 صبٌضب د٠ذاْ اٌضّبس : 

حؿِذ ى٣يحٕ حُظزؼش ٌُٜٙ حُلَ٘حص ٢ٛ طخرؼش َُطزش كَٗل٤ش حألؿ٘لش ٝحُطٍٞ ح٠ُخٍ ك٤ٜخ ٛٞ ١ٍٞ       

ح٤َُهش طظـٌٟ ػ٠ِ ػٔخٍ حُو٠َ ٝحُلخًٜش  ، أؿِحء حُلْ ك٤ٜخ طٌٕٞ هخٍٟش طٔظط٤غ طوط٤غ ٝه٠ْ حُؼٔخٍ 

 طٔزذ هٔخثَ ًز٤َس ُإلٗظخؽ حٍُِحػ٢ حٜٛٔخ : هٜٞٛخ ك٢ ١ٍٞ حُ٘ٔٞ حُو١َ٠ ُِؼٔخٍ ٢ٛ 

ٌٛٙ حُلَ٘س ٖٓ ح٥كخص حُٞحكيس كيي٣ؼخ  ٝٛي٢ ط٘ظ٘يَ كي٢ حُؼي٣يي   Tuta absoluta* ىٝىس  ػٔخٍ حُطٔخ١ٔش 

ٖٓ ىٍٝ أٍٝرخ ٝٗٔخٍ اك٣َو٤خ ٝ حَُ٘م حأل٢ٓٝ ٌٝٛٙ حُلَ٘ ٖٓ كَٗل٤ش حألؿ٘لش ٛـ٤َس رخُلـْ حهَ ٖٓ 

أؿ٤خٍ ك٢ حُٔ٘ش طظـٌٟ ػ٠ِ ػٔخٍ حُطٔخ١ْ  15ظَٝف ٓٔخػيس طؼط٢  ْٓ ىٍٝس ك٤خطٜخ ه٤َٜس ػ٘ي طٞك1َ

ٝىحهَ كخَٓ حُؼَٔس ٝكظ٠ ىحهَ ٓخم حُ٘زخص طظ٤ِٔ حإلٛخرش رٞؿٞى آػخٍ حُظـ٣ٌش ػ٠ِ حُؼَٔس حُٜٔخرش ًٌُي 

حُزَحُ ح١ٌُ ططَكٚ حُيٝىس هخٍؽ حُؼَٔس ، طٔزذ أَٟحٍ ًز٤يَس ُٔلٜيٍٞ حُطٔيخ١ْ ٓيٖ طو٤ِيَ حُٔلٜيٍٞ 

 ػٖ طٔززٜخ ك٢ حٗظ٘خٍ حُؼلٖ ػ٠ِ حُؼٔخٍ حُٜٔخرش .ٍٝىحءطٚ ك٠ال 

     Red palm weevilعٛعخ إٌخ١ً اٌؾّشاء 

Rhynchophorus ferrugineus  (  Coleoptera : Curculionidae )   

 ٗو٤َ طٜخؿْ ٝآكخص أَٓحٝ ػيس ٝؿٞى كَؿْ رخٌُِٔٔش حُ٘و٤َ ط٤ٜذ حُظ٢ حُلَ٘حص أْٛ ٖٓطؼظزَ       

 ؿِص كظ٠ حُ٘و٤َ ِٓحٍع ػ٠ِ ٝهطٍٞس كظي ػخَٓ طٌَ٘ ُْ أٜٗخ اال ٣ٞ١ِش ٓ٘ٞحص ٌٓ٘ رخٌُِٔٔش حُظَٔ

 .  حُوطٍٞس ٗي٣يس ح٥كش ٌٝٛٙ.  ٛـ1407 ػخّ حُوط٤ق ٓ٘طوش حُلَٔحء حُ٘و٤َ ٓٞٓش كَ٘س

 ح٣ُِ٘ش ٗو٤َ أٗٞحع ٝرؼٞ حُٜ٘ي ؿُٞ ٝٗو٤َ ح٣ُِض ٗو٤َ ٖٓ أٗٞحػٚ رٌخكش حُ٘و٤َ ح٥كش ٌٛٙ ط٤ٜذ      

 .حُـٌحث٤ش ٝحٌُٔٞٗخص ح٤ُِٞٗش ك٤غ ٖٓ حُلَ٘س ُل٤خس حُ٘و٤َ ؿٌٝع أٗٔـش ُٔالثٔش حُظَٔ ٗو٤َ طل٠َ ٌُٜٝ٘خ
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 كَىٟ حُز٤ٞ حُِٔولش حألٗؼ٠ ط٠غ حُظِو٤ق كيٝع رؼي ُالكَٔحٍ ٓخثَ رَطوخ٢ُ ُٜٞٗخ حُلـْ ًز٤َس حُلَ٘س ٝ

 حُـَٝف أٓخًٖ ك٢ ك٤خطٜخ ىٍٝس هالٍ حُٔظ٢ٓٞ ك٢ ر٠٤ش 300 كٞح٢ُ ح٤ُّٞ ك٢ ر٠٤ش 7-1 رٔؼيٍ

 رٔخىس حُز٤ٞ ٣ٝـط٠ حُلٔخثَ ٗوَ أٝ حُللخٍحص أٝ حُلجَحٕ هَٝ أٝ حُظو٤ِْ ػ٤ِٔخص ٖٓ حُ٘خطـش ٝحُ٘وٞم

 ُٜٞٗخ حألٍؿَ ػي٣ٔش ٣َهش ا٠ُ ٣لوْ أ٣خّ 5-3 رؼي حٌَُ٘ ر٠٤خ١ٝ ٢ٔ٣ًَ أر٤ٞ ُٞٗٚ ٝحُز٤ٞ  الٛوش

 ٓٞحثَ ٓ٘ظـش حُ٘وِش ؿْٔ ك٢ ٝط٘وَ حُ٘و٤َ ُـٌٝع حُٔيَٓ حُطٍٞ ٝٛٞ حٌَُ٘ ًٔؼ٣َش ٜٓلَ حر٤ٞ

 أٝ حُـٌع ٓ٘طوش ك٢ ٝهخٛش ُِ٘وِش حُيحه٤ِش حُل٤ش حألٗٔـش ػ٢ِ طظـ١ٌ ك٤غ ٣ًَٜش ٍحثلش ًحص ٛٔـ٤ش

 ٣ٌٕٞ ٝىحثٔخ حُ٘وِش ؿْٔ ك٢ ٗلوخ ُ٘لٜٔخ ٣َهش ًَ طٜ٘غ ك٤غ ُِ٘وِش ٓئًي ٓٞص ػٜ٘خ ٣ٝ٘ظؾ حُ٘وِش ٍأّ

 طٜ٘ؼٜخ حٌَُ٘ ر٤َِٓش َٗٗوش ىحهَ ػٌٍحء ا٠ُ لٍٞطظ ػْ ُِ٘وِش حُ٘خ٤ٓش حُؤش حطـخٙ ك٢ ألػ٠ِ ٓظـٜخ حُ٘لن

( ٝاٗخع ًًٍٞ) حٌُخِٓش حُلَ٘س ا٠ُ ٝطظلٍٞ حُظـ٣ٌش ػٖ حُ٘خطـش حألٗٔـش أ٤ُخف ٖٓ أٝ حُ٘وِش ٤ُق ٖٓ

 ٝحُِٝؽ ِٛزش ؿٔي٣ش حألٓخ٢ٓ حُِٝؽ حألؿ٘لش ٖٓ ُٝؿخٕ ُٜخ حُلَ٘س. حُل٤خس ىٍٝس ٝطظٌٍَ ٝطظِحٝؽ

 .  ؿ٘خث٤ش حُوِل٢

  خعشٞاٌ إٌّٛ ؽؾشاد

  اٌمطٓ ٚسق د٠ذاْ اٌخعشٞ إٌّٛ رص١ت اٌزٟ اٌؾؾشاد ِٓ

 أػشاض اإلصبثخ ثذٚدح ٚسق اٌمطٓ

  حألٍٝحم ػ٠ِ رٌؼَس ح١َُ ػوذ حُِطغ ٓ٘خٛيس - 1

  حُٜٔخرش ُِلوٍٞ ٤ِٔٓس ٍحثلش ْٗ  -2 

  كو٢ حُٔل٠ِ حُزَ٘س ػ٠ِ حُٜـ٤َس ح٤َُهخص طظـٌٟ  -3 

  حُٜـ٤َس هشح٤َُ طـ٣ٌش ٗظ٤ـش ٗلخكش ٓ٘خ١ن ٗ٘خٛي -4 

  حألٍٝحم ٖٓ طٔخٓخ حُ٘زخص طؼَٟ  -5  

  حُظ٤َٜس ػ٘ي ه٢٤ رٞحٓطش حألٍٝحم ػ٠ِ سٓيال حُٜـ٤َس ح٤َُهخص ٗ٘خٛي  -6 

  حٌُز٤َس ح٤َُهخص طـ٣ٌش ٗظ٤ـش ٓ٘ظظٔش ٤َؿ حألٍٝحم ػ٠ِ ػوٞد ٓ٘خٛيس  -7 

 . حُُِٞ ري٣يحٕش ٛخرُإل ػَٟش حُ٘زخص ٣ٜزق ٝ حُ٘ٔٞ ٣ظؤهَ حإلٛخرش ٗظ٤ـش  -8 

  اٌمطٓ ٚسق د٠ذاْ ِٓ ٠ٛعذ

  اٌىجشٜ اٌمطٓ ٚسق دٚدح.  1

  اٌصغشٜ اٌمطٓ ٚسق دٚدح.  2

 Order: Lepidoptera                     األعٕؾخ ؽشؽفخ سرجخ ٚرزجغ

 ٝحُلَحٕ ىه٤ن أرٞ
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 .حإلٓٔخى ػ٘ي ػٜ٘خ ط٘لَٜ حُظ٢ حُلَح٤ٗق رٞؿٞى ػ٤ِٜخ حُظؼَف ٣َٜٔ ؿ٤ِٔش كَ٘حص 

 .حألُٛخٍ ٍك٤ن ػ٠ِ طظـٌٟ 

 ٓل٤يي ٝرؼ٠ٜخ ٝحُ٘ـ٤َحص حألٗـخٍ ػ٠ِ طظـٌٟ ألٜٗخ ح٤َُهش ١ٍٞ ك٢ حهظٜخى٣ش أ٤ٔٛش ُٜخ 

 .حُل٣ََ إلٗظخؽ

 .ٓظ٘ٞػش حالٓظ٘ؼخٍ هَٕٝ 

 .ٓٔيٝى ه١َّٞ ًحص حُٔخٙ حُ٘ٞع ٖٓ حُلْ أؿِحء 

 .رخُلَحٗق حُٔـطخس حُـ٘خث٤ش حألؿ٘لش ٖٓ ُٝؿخٕ ُٜخ 

 ك٣ََ ٝؿيى هخٍٟش كْ أؿِحء ُٜخ. حٓطٞح٤ٗش ح٤َُهش 

 .كَس طؼ٤ٖ أٝ طَحر٢ ٤ًْ ك٢ أٝ حُل٣ََ َٗٗوش ىحهَ ٝطؼ٤ٖ ٌٓزِش حُؼٌٍحء 

 . حُوطٖ ٍٝم ىٝىس: ٍُحػ٤ش آكخص

 :ٍطزظ٤ٖ طلض ا٠ُ طؤْ

 Suborder: Rhopalocera دل١ك أثٟ سرجخ رؾذ - أ

 .ُٛٞـخ٤ٗش حٓظ٘ؼخٍ هَٕٝ 

 .حَُحكش أػ٘خء حُـْٔ ػ٠ِ ػٔٞى٣ش طٟٞغ حألؿ٘لش 

 .رخألؿ٘لش رخُٔوخٍٗش هل٤ق ٜٔخؿٔ 

 .حُ٘٘خ١ ٜٗخ٣ٍش 

 .ُح٤ٛش أُٞحٜٗخ 

 .ػخ٣ٍش حُؼٌٍحء 

 :اٌؼٛائً أُ٘    

 .حٌَُٗذ ىه٤ن أر٢ ػخثِش •

 .حٌُٔٗزش حُلَحٗخص ػخثِش •

 .حُوز٤ِس ىه٤ن أر٢ •

 Suborder: Heterocera اٌفشاؽبد سرجخ رؾذ - ة

 .ه٤ط٤ش أٝ ٓ٘ط٤ش حالٓظ٘ؼخٍ هَٕٝ •
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 .حَُحكش أػ٘خء أكو٤ش طٌٕٞ أٝ حُـْٔ ػ٠ِ طزنط٘ أؿ٘لظٜخ •

 .رخألؿ٘لش ٓوخٍٗش ػو٤َ ؿٜٔٔخ •

 .حُ٘٘خ١ ٤ِ٤ُش •

 .ػخطٔش أُٞحٜٗخ •

 .َٗٗوش ٟٖٔ طٞؿي ؿخُزخ حُؼٌٍحء •

 :اٌؼٛائً أُ٘

 Bombyx  حُل٣ََ ىٝىس: ٓؼخٍ ، طظـٌٟ ٝال طط٤َ ال حُزخُـش حألكَحى: حُل٣ََ ى٣يحٕ ػخثِش •

mori 

 .ح٤ِ٤ُِش حُلَحٗخص ػخثِش •

 

(    Noctuidae   :Lepidoptera )    . دٚدح ٚسق اٌمطٓ اٌىجشٜ اٚ اٌؼبد٠خ)اٌّصش٠خ( 1

Spodoptera littoralis 

 حُـ٘يخف. هل٤يق ر٘ي٠ حُؼيخّ حُِيٕٞ ْٓ 4 – 3 ٖٓ حُـ٘خك٤ٖ ر٤ٖ حُٔٔخكش ْٓ، 18 – 14 حُـْٔ ١ٍٞ

 أكييٛٔخ ٍُهخٝطيخٕ روؼظيخٕ ًَحُيٌ ػِي٠ رخٛيض أٛيلَ ُيٕٞ ًحص ٓخثِيش ٝػَٟي٤ش ٤ُٞ١يش هطي١ٞ رٚ حألٓخ٠ٓ

 أٓئَ ُيٕٞ ًحص ٝػَٝهيٚ ٝكخكظيٚ ٛييك٠ أري٤ٞ حُوِلي٠ حُـ٘يخف. حُيحهَ ا٠ُ ٝحألهَٟ حُطَف  ك٠ ًز٤َس

 .حألٗؼ٠ ٖٓ ُٞٗخ   أ٠ُٛ ٝحًٌَُ
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 حٌُزَٟ حُوطٖ ٍٝم ىٝىس حٌُخِٓش حُلَ٘س

 

 

 

 ٣َهش ىٝىس ٍٝم حُوطٖ حٌُزَٟ
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 Host rang – Bioecologyاٌؼٛائً: 

حُٔؼَٝف ػٖ ٌٛٙ حُلَ٘س اٜٗخ طؼظزَ أْٛ ح٥كخص حُل٣َ٘ش ك٢ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش ٝط٤ٜذ كٞح٢ُ 

حُطٔخ١ْ  اٌخعش ٔجبربد – اٌزسح – اٌمطٓ – اٌجشع١ُ) ػخثال ٗزخط٤خ ٖٝٓ أْٛ ػٞحثِٜخ أ٠٣خ  112

 َ حألهَٟ.ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ٗزخطخص حُو٠ (.اٌؾؾبئؼ – اٌفبوٙخ – اٌض٠ٕخ –ٝحُزطخ١ْ ٝحُزخًٗـخٕ ٝحُلِلَ 

 :Symptoms of infestationأػشاض اإلصبثخ ٚاٌعشس: 

 اٌفمظ ؽذ٠ضٗ ب١ٌشلبدرزغزٜ ا١ٌشلبد اٌصغ١شح )ؽذ٠ضخ اٌفمظ( ػٍٝ اٌغطؼ اٌغفٍٝ ٌألٚساق ف

 ِٓ األٌٚٝ األػّبس ٚرزذٌٝ اٌفمظ ٌّىبْ اٌّغبٚسح ٚاألٚساق اٌٛسلخ ثؾشٖ ٔغ١ظ ػٍٝ اٌزغز٠خ فٟ رجذأ

 أْ ٔغذ ٌزٌه. اٌزشثخ عطؼ أٚ اٌغفٍٝ إٌٝ اٌؼ١ٍب األٚساق ِٓ ؽش٠ش٠خ ١ٛغخ ثٛاعطخ اٌضبٌش إٌٝ األٚي
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 فٟ ٔٙبسا رخزفٟ ا١ٌشلبد فبْ اٌشاثغ اٌؼّش ِٓ اػزجبسا ث١ّٕب األٚساق ػٍٝ ٔٙبسا رٛعذ األٌٚٝ األػّبس

 ١ٌال ٚرظٙش اٌؾؾبئؼ ٚأعفً اٌزشثخ

وج١شح ِٓ اٌٛسلخ ٚوزٌه  أِب األػّبس اٌىج١شح ) اثزذاء ِٓ اٌؼّش اٌضبٌش( فززغزٜ ػٍٝ أعضاء

اإلص٘بس ٚاٌضّبس . ٚفٝ اٌطّبغُ رضمت ا١ٌشلبد اٌضّبس غ١ش إٌبظغخ فزؤدٜ إٌٝ رٍفٙب وزٌه رؤدٜ إٌٝ 

 عمٛغ وض١ش ِٓ اإلص٘بس ٚرٍزُٙ األػّبس األخ١شح ٌٍطٛس ا١ٌشلٟ

 األٚساق ػٍٝ رغز٠زٙب فٟ ؽش٘ٗ ا١ٌشلٝ ٌٍطٛس ٚاٌغبدط ٚاٌخبِظ اٌشاثغ األػّبس ٚرصجؼ

ٚاٌؼّش ا١ٌشلٟ )اٌخبِظ  ، ١ٌال ٚرظٙش اٌؾؾبئؼ ٚأعفً اٌزشثخ فٟ ٔٙبسا ا١ٌشلبد ٚرخزفٟ. بسٚاألص٘

ٚاٌغبدط( رزغزٜ ػٍٝ و١ّبد وج١شح ِٓ أٚساق إٌجبربد اٌّصبثخ فزؤدٜ إٌٝ ظؼفٙب ٚلٍخ اٌّؾصٛي. 

 ٌضّبس.ٚرذخً ا١ٌشلبد فٟ ثؼط األؽ١بْ إٌٝ صّبس اٌفٍفً فزؤدٜ إٌٝ ػطجٙب ٚٚعٛد ثشاص اٌؾؾشح داخً ا

ػٕذ اؽزذاد اإلصبثخ رٍزُٙ ا١ٌشلبد اإلص٘بس  ٚرؤدٜ إٌٝ عمٛغ اٌىض١ش ِٕٙب ٚ رزؾزذ اإلصبثخ 

 خالي أؽٙش اٌص١ف  أػزجبس ِٓ أؽٙش اٌشث١غ .

 

 : اٌؾ١بح دٚسح

 ؽٛاٌٟ اٌٍّمؾخ األٔضٝ رعغ ، أؽٙش 4 إٌٝ اٌؾزبء فٟ رطٛي اٌغ١ً ِذح أْ إال ؽزٛٞ ث١بد ٌٍؾؾشح ١ٌظ

 اٌزبِخ ا١ٌشلخ رزؾٛي ، أػّبس 7 - 6 ١ٌٍٚشلخ ؽزبء ٠ِٛب 22-11 ص١فب   أ٠بَ 3-2 ذثؼ ٠فمظ ث١عخ 1500

 ، ؽزبء أؽٙش 4-3، ص١فب ؽٙش 1.5-1 ؽٛاٌٟ اٌغ١ً ِذح ، اٌزشثخ فٟ ػزساء إٌٝ إٌّٛ

 ص١فب/  ؽٙش 5ٚ1-1 :حُـ٤َ ٓيٙ

 ؽزبءا/  ؽٙٛس 4 -3           

 عٕٗ/  أع١بي 7 : حألؿ٤خٍ ػيى

 ؽزٛٞ ث١بد ٌٙب ١ٌظ

 (. ٔٛفّجش أٚائً – أوزٛثش ٔٙب٠خ)  اٌجشع١ُ ػٍٝ: األٚي غ١ًاٌ

 (.اٌؾزبء ع١ً)  اؽٙش 4 – 3 ٌّذح ٔٛفّجش ٔٙب٠خ ِٓ ٠جذأ:  اٌضبٟٔ اٌغ١ً

 .ِبسط إٌٝ فجشا٠ش ِٕزصف ِٓ ٠جذأ: اٌضبٌش اٌغ١ً

 .ِب٠ٛ أٚائً ؽزٝ اثش٠ً ٔٙب٠خ ِٓ: اٌشاثغ اٌغ١ً

 .١ٌٛ٠ٛ أٚائً ؽزٝ ِب٠ٛ أٚاخش ِٓ(  اٌمطٓ ػٍٝ األٚي: ) اٌخبِظ اٌغ١ً

 .أغغطظ أٚائً ؽزٝ ١ٌٛ٠ٛ ِٕزصف ِٓ: اٌغبدط اٌغ١ً

 .عجزّجش أٚائً ؽزٝ أغغطظ أٚاخش ِٓ: اٌغبثغ اٌغ١ً
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 : اٌّىبفؾخ

 ٚاٌؼزاسٜ ا١ٌشلبد ٌمزً اٌضساع لجً ِشاد ػذٖ ٚاٌزؾ١ّظ  اٌغ١ذ ثبٌؾشس األسض خذِٗ -:  صساػ١خ -1

،  ٚؽشلٙب اٌؾؾبئؼ  عّغ،  ع١ذا األسض ثؼض٠ك اٌؼٕب٠خ،  اٌضساػخ فٟ اٌزجى١ش،  اٌزشثخ فٟ اٌّزجم١خ

 .االصٚرٝ ٚاٌزغ١ّذ اٌشٞ فٟ االػزذاي

 .ِب٠ٛ 10 ثؼذ اٌجشع١ُ سٞ ثّٕغ:  رؾش٠ؼ١ٗ -2

/ ٌطؼخ 100 ِزٛعػ ػٕذ ٚرٌه ِب٠ٛ ؽٙش ِٕزصف ِٓ اثزذاء ٚرطجك ثب١ٌذ اٌٍطغ عّغ:  ١ِىب١ٔى١خ -3

 .اٌؾشالٝ األسض فٟ فذاْ/  ٌطؼٗ 50،   اٌّش٠ٚخ األسض فٟ فذاْ

                     اٌؼ١ذاد أثٛ)  اٌمطٓ ٚسق دٚدٖ ٠ٚشلبد ث١ط اٌّفزشعبد ِٓ وج١ش  ػذد ٠فزشعٙب:  ؽ٠ٛ١خ -4

 األِشاض،  اٌطف١ٍ١بد(  اٌىبٌٛعِٛب،  االٚس٠ظ ثمٗ،  اٌجٕٟ فشط،  اٌؼغٛص اثشٖ،  اٌشٚاغٗ،  آٌّ أعذ

 .ٚاٌجىز١ش٠خ اٌف١شٚع١خ

 :  اٌى١ّب٠ٚخ -5

 Egg masses حُِطغ( أ)

 ثبعزخذاَ إٌذٜ ٚعٛد فٟ اٌجبوش اٌصجبػ فٟ االر١خ اٌىجش٠ذ ِشوجبد ثأؽذ إٌجبربد رؼف١ش ٠زُ

 .إٌجبد ػّش ؽغت وغُ 10 – 8 ِٓ اٌؼفبسح

 

 -ِشوجبد اٌىجش٠ذ االر١خ: 

عٛس٠ً صساػٟ  -1

 %ِغؾٛق.98)اٌؾ١خ(

 وغُ / فذاْ. 10 -8

عٛس٠ً صساػٟ  -2

 %ِغؾٛق.٠98ه()عّبس

 وغُ / فذاْ. 10 -8

 وغُ / فذاْ. 10 -8 % ِغؾٛق.98وجش٠ذعذ  -3

 

 Larvae)د(ح٤َُهخص 

 رؼذاد ِزٛعػ ٠صً ػٕذِب اٌّج١ذاد رغزؼًّ اٌشٞ ِبء اٌٝ رعبف ؽ١ش فذاْ/ ٌزش 30 اٌغٛالس

 .اٌؾشالٝ األسض فٟ فذاْ/  ٌطؼٗ 200،   اٌّش٠ٚخ األسض فٟ اٌفذاْ/ ٌطؼخ 500 اٌٝ اٌٍطغ

 -:ا٢ر١خ اٌّشوجبد أؽذ ثبعزخذاَ فمػ اٌّصبثخ اٌجؤس فٟ فمؼ ٚعٛد ؽبٌخ فٟ اٌشػ ٠زُٚ 
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 عُ / فذاْ. wp. 500% 65أعش٠ٓ  -1

 عُ / فذاْ. 750 %ِغزؾٍت.72وٛساوشْٚ  -2

 ٌزش / فذاْ. 1 % ِغزؾٍت.48دٚسعجبْ  -3

 

 Adult)ؽ(حُلَحٗخص 

 ؽزٝ اٌجشع١ُ ؽمٛي فٟ ٚرغزّش اٌؼبَ ِذاس ػٍٝ ا٢فخ ػٛائً ع١ّغ فٟ اٌّصبئذ رٕؾش 

 .أثش٠ً فٟ اٌمطٓ ؽمٛي فٟ ٚرٕزؾش اٌؾشالٟ غفٝ

 

 Spodoptera  exigua(    Noctuidae   :Lepidoptera . دٚدح ٚسق اٌمطٓ اٌصغشٜ )  2

 

 

 حُٜـَٟ حُوطٖ ٍٝم ُيٝىس حٌُخِٓش حُلَ٘س
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 حُٜـَٟ حُوطٖ ٍٝم ىٝىس ٣َهش

 

 

 Host rang – Bioecology: اٌؼٛائً

 ٖٓ ًؼ٤َ ٝ حُز٤َْٓ ٝ حُوطٖ ٝ حٌٍُس ِضً اٌؾمً وّؾبص١ً إٌجبر١خ اٌؼٛائً ِٓ وض١ش حُلَ٘س ٌٛس ٤ٜذط

 .ٚاٌؾؾبئؼ اٌض٠ٕخ ٚٔجبربد اٌفبوٙخ ٚأؽغبس ط٤ٜذ ًٔخ حَُر٤غ ك٠ ػٞحثِٜخ طٜخؿْ ٝ حُو٠َ ٗزخطخص

 

 :Symptoms of infestation:ٚاٌعشس اإلصبثخ أػشاض

 اٌص١ف ٚأٚائً اٌشث١غ فٟ حأل٠ُٝ حُلظَس حُٔ٘ش ٓيحٍ ػ٠ِ كظَط٤ٖ ك٢ طظَٜ اٜٗخ اال حُوطٖ ٍٝم ىٝىس ط٘زٚ

 ٝحُؼٔخٍ ٝحألُٛخٍ حألٍٝحم حُلَ٘س ٌٛٙ ٝط٤ٜذ. ٝأًظٞرَ ٓزظٔزَ هالٍ حُؼخ٤ٗش ٝحُلظَس( .  ١ٌٛ٠ٛ:  اثش٠ً) 

 ا١ٌشلبد رزغزٜ ك٤غ.  حُؼٞحثَ ٌٛٙ ػ٠ِ ر٢٤ٔ ٣ؼظزَ ٍَٟٝٛخ ٝحُزخًٗـخٕ ٝحُلِلَ حُطٔخ١ْ ُ٘زخطخص

 وج١شح أعضاء ٚرٍزُٙ األٚساق اٌىج١شح ا١ٌشلبد رضمت ث١ّٕب ٌألٚساق اٌغفٍٝ اٌغطؼ ثؾشٖ ػٍٝ ٌصغ١شحا

 :فزشر١ٓ فٟ اٌؾؾشح ٚرزٛاعذ. فمػ اٌؼشٚق ربسوٗ ِٕٙب

 (.  ١ٌٛ٠ٛ:  اثش٠ً)  اٌص١ف ٚأٚائً اٌشث١غ فٟ: األٌٚٝ -  

 (.د٠غّجش:  أوزٛثش)  اٌخش٠ف فٟ: اٌضب١ٔخ -  

 د

 

 Life cycleح اٌؾ١بح:دٚس اٌؾ١بح دٚسح
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أػٔخٍ  ٣5ّٞ  ٝ ٤َُِهش  3-2ر٠٤ش،٣لوْ رؼي  555ط٠غ حألٗؼ٠ حُز٤ٞ ك٢ ُطغ ٝٓظ٢ٓٞ ٓخ ط٠ؼش حألٗؼ٠ 

٤ٛلخ ٝ أًؼَ  8-5ٝ حُِٕٞ حُٔخثي ٛٞ حُِٕٞ حأله٠َ ٝ ٣ظْ حُظؼ٣ٌَ ك٢ حُظَرش ٝ ٓيس ١ٍٞ حُؼٌٍحء كٞح٢ُ 

 ٖٓ ًُي ك٢ حُ٘ظخء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ص١فبً /  ٠ِٛبً  37-26:     حُـ٤َ ٓيس

 

 .عٕخ/  أع١بي 7:  حُلَ٘س ٌُٜٙ:  Generations:حألؿ٤خٍ

 

 :اٌّىبفؾخ

 ثؼط أْ ؽ١ش ثبالصبثٗ اإللالي ِٓ ٠ف١ذ اٌؾؾبئؼ ِٚمبِٚٗ ػض٠ك ِٓ اٌضساػ١خ ثبٌؼ١ٍّبد اٌؼٕب٠خ -1

 .اٌج١ط ٌٛظغ اٌؾؾشح رغزة اٌؾؾبئؼ

 .االصبثخ ِٓ وج١شح ثذسعٗ رمًٍ ؽ١ش اٌٍطغ ثغّغ اٌؼٕب٠خ -2

 ِٓ رمًٍ اٌزٟ ٚاٌّفزشعبد اٌطف١ٍ١بد أػذاد رضداد ؽزٝ غ٠ٍٛخ ٌفزشح اٌّج١ذاد ثبعزخذاَ ٠ٛصٝ ال -3

 .أػذاد٘ب

 .اٌىجشٜ اٌمطٓ ٚسق دٚدح ِغ اٌّزجؼخ اٌى١ّب٠ٚخ اٌّىبفؾخ اعزخذاَ ٠زُ اٌؾذ٠ذح االصبثٗ ؽبٌٗ فٟ -4
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 : ٌإلٔغبْ اٌؾؾشاد أظشاس.   صب١ٔبً 

 ٌٛٙ ٝكظ٠ حُلَ٘حص أٗٞحع ٓـٔٞع ٖٓ كو٢% 1 ٖٓ أًؼَ طٔؼَ ال ٕرخإلٗٔخ ح٠ُخٍس حُلَ٘حص       

 ٣ٌٕٞ ٜٓٔخ ا٣ـخر٤خ   ىٍٝح   ُٜخ إٔ ُٞؿيٗخ ٝأ١ٞحٍٛخ ك٤خطٜخ َٓحكَ ؿ٤ٔغ ك٢ رخُظل٤َٜ ىٍٓض ُٞ حألٗٞحع

 ٛـ٤َح ،

 ٖٓ حألَٓحٝ ر٘وَ طْٜٔ آٝ ىٓٚ كظٔظٚ حإلٗٔخٕ ػ٠ِ ىحه٤ِخ أٝ هخٍؿ٤خ حُل٣َ٘ش حألٗٞحع رؼٞ طظطلَ

 . ٝحُزؼٞٝ ٝحُزَحؿ٤غ حُؤَ ًؤٗٞحع ٓؼخك٠ آهَ ا٠ُ ٜٓخد كَى

 :  اٌمًّ.  أ

 ، حُٜل٤ش حُٔ٘خًَ ٖٓ حٌُؼ٤َ ُٚ ٝطٔزذ حإلٗٔخٕ ط٤ٜذ حُظ٢ ح٠ُخٍس حُلَ٘حص أْٛ ٖٓ حُؤَ ٣ؼظزَ      

 حُؼخثَ ػ٠ِ ٓظطلال ك٤خطٚ ٤١ِش ٣ؼ٤ٖ حُؤَ ألٕ ،ًُي ٝحُط٤ٍٞ حُؼي٤٣ش حُل٤ٞحٗخص ٖٓ ًَ ط٤ٜذ ًٌُٝي

 ُلظَحص حُـٞع ٓوخٝٓش ٣ٔظط٤غ ال حُؤَ إ ك٤غ ، ُٝٗٚ ػِغ ٣ؼخىٍ رٔخ ٓخػخص ر٠غ ًَ ىٓٚ ٣ٔظٚ ك٤غ

 . ٣ٞ١ِش

 ٝك٠ٔ حُٞرخث٢ حُظ٤لّٞ ك٠ٔ أٜٛٔخ ح٤َُٟٔش حُٔٔززخص ٖٓ ٌُؼ٤َ حَُث٢ٔ٤ حُ٘خهَ حُؤَ ٣ؼظزَ ًٌُي     

 . حُو٘خىم ٝك٠ٔ حَُحؿؼش

 :  اٌجشاغ١ش.  ة

 ػ٠ِ هخٍؿ٤ش ١ل٤ِ٤خص حُزَحؿ٤غ طؼظزَ ك٤غ ، pulicidae ػخثِش ضطل حُطز٤ش حأل٤ٔٛش ًحص حُزَحؿ٤غ طوغ

 .  حُٔخث٤ش ٝحُٔلخ٤َُ حُيّ ػ٠ِ ٝطظـٌٟ ، حإلٗٔخٕ ط٤ٜذ ك٤غ حُلَحٍس ىٍؿش ػخرظش حُؼٞحثَ

  حإلٗٔخٕ رَؿٞع ٓؼَ

 :  ٜٝٓ٘خ ح٤َُٟٔش حُٔٔززخص ٖٓ حٌُؼ٤َ ر٘وَ طوّٞ ٝحُظ٢ ح٠ُخٍس حُلَ٘حص ٖٓ طؼظزَ ح١ٌُ   

  حُطخػٕٞ .1

  ح٢٘٣ٍُٞٔ حُظ٤لّٞ .2

  حُـٌحث٢ حُظْٔٔ ٝطٔزذ .3

 . ح٣َُ٘ط٤ش حُي٣يحٕ ٖٓ ٌُؼ٤َ ح٢٤ُٓٞ حُؼخثَ ىٍٝ طِؼذ ًٔخ

 اٌجؼٛض.  ط

 ح٤َُٟٔش حُٔٔززخص ٖٓ ٌُِؼ٤َ ُٝ٘وِٚ الٗظ٘خٍٙ حُطز٤ش حُلَ٘حص ر٤ٖ ٛخٓش ١ز٤ش ٌٓخٗش حُزؼٞٝ ٣لظَ

 .  حُوط٤َس
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 رٞحٓطش ٣٘ظَ٘ ًٔخ ، ٓوظِلش أٓخًٖ ا٠ُ حُط٤َحٕ رٞحٓطش ٣َٜ ك٤غ ح٢ُ٘٘ رخُ٘وَ آخ حُزؼٞٝ ٣٘ظَ٘      

 حُٜٞحث٤ش حُظ٤خٍحص ٣َ١ن ػٖ حُزؼٞٝ حٗظوخٍ حُِٔز٢ رخالٗظ٘خٍ ٝٗؼ٢٘ ، ٣ٞ١ِش ٓٔخكخص ا٠ُ حُِٔز٢ حُ٘وَ

 حًٌٍُٞ ٍإ٣ش ػ٘ي حُزؼٞٝ طٞحُي أٓخًٖ ػ٢ِ حالٓظيالٍ ٣ٌٖٔ ًٔخ ، ٝحُل٤ٞحٗخص ٝحُوطخٍحص ٝح٤ُٔخٍحص

 . حإلٗخع ػٌْ ٓظَ 100 ٖٓ أًؼَ ُٔٔخكش طٞحُيٛخ أٓخًٖ ػٖ طزظؼي ال ألٜٗخ

 ٝكٍٞ حُيحكجش حُظ٤ِِش حألٓخًٖ ك٢ هخٍؿٜخ أٝ حُٔ٘خٍُ ىحهَ ٍحكش ك٢ حُٜ٘خٍ كظَس حُزؼٞٝ ٣و٢٠      

 . ٝحُ٘وٞم حٌُؼ٤لش حُ٘زخطخص

 ىّ حٓظٜخٙ ٝطٔظط٤غ ، حُز٤ٞ ُٟٞغ ُِزَٝط٤ٖ ُلخؿظٜخ حُيّ حٓظٜخٙ ػ٠ِ حُزؼٞٝ اٗخع طـٌٟ      

 حُٔخٛش حُؼخهزش كٜٔخ أؿِحء ُطز٤ؼش ًُٝي ٝحُِٝحكق ٝحألٓٔخى ٝحُزَٓخث٤خص ٝحُط٤ٍٞ حُؼي٤٣خص ٖٓ حٌُؼ٤َ

 .  حًٌَُ ػٌْ

 رؼٟٞش أٓخ حُ٘٘خ١ ٤ِ٤ُش ٝحهِحص طؼظزَ حألٗٞك٤ِ٤ْ كزؼٟٞش ألهَ ٗٞع ٖٓ حُلَ٘س ٗ٘خ١ ٣ظلخٝص  

 .  حُ٘٘خ١ ٜٝٗخ٣ٍش ٤ِ٤ُش ٝحهِحص ك٢ٜ ح٤ُٞ٤ٌٌُْ

 :  ٜٝٓ٘خ حُٔؼَٝكش ح٤َُٟٔش حُٔٔززخص ٖٓ ٌُؼ٤َ هَٗخ حُزؼٞٝ ٣ؼظزَ

  ح٠ُ٘ي ك٠ٔ. 1

  حُٔال٣ٍخ. 2

  حُٜلَحء ُل٠ٔ حُٔٔزذ حُل٤َّٝ. 3

  حُٔن إلؿٜخى حُٔٔزذ حُل٤َّٝ. 4

  حُل٤ال٣ٍخ ى٣يحٕ. 5

 . ٝحُزي٤ٗش حُٜل٤ش حٌُلخءس ػ٢ِ ٝحُظؤػ٤َ ٝحُلٌش ٝحُلٔخ٤ٓش حُـِي حُظٜخرخص كيٝع ك٢ حُزؼٞٝ ٣ظٔزذ ًٔخ

 اٌشًِ رثبثخ.  ٘ـ

 ٝحألػ٤ٖ ًؼ٤لش ٗؼ٤َحص حُـْٔ ٣ـط٢ ًٔخ ، حُز٢٘ أٝ حألٛلَ ٝحُِٕٞ حُلـْ رٜـَ حََُٓ ًرخد ٣ظ٤ِٔ

 حُٔاله٢ ٖٓ ُٝؽ رٞؿٞى حألٗؼ٠ ػٖ حًٌَُ ٣ظ٤ِٔ ح٢ُٓٞ ك٢ ػ٠٣َش ٝحألؿ٘لش ، ر٠٤خ٣ٝش حُلـْ ًز٤َس

 . حُزطٖ ٜٗخ٣ش ػ٘ي حُزخٍُس

 أًٞحّ ر٤ٖ ٝطٞحؿيٙ حأل١ٞحٍ ؿ٤ٔغ ك٢ ٓؼ٤٘ظٚ ُطز٤ؼش ٗظَح ََُٓح ًرخد  حُل٤ِٞرٞط٢٘٤ٓٞ حٌُرخد ػ٢ِ ٣طِن

 . ٝحُلـخٍس حََُٓ

 حُلوخ٣ٍخص ٝىّ ح٣ٌَُٔش حُؼٜخٍحص ػ٠ِ ٣ٝظـٌٟ رخُـ٤ّٞ حُِٔزيس حألؿٞحء ك٢ هٜٞٛخ حُـٔن كظَ ك٢ ٢٘٘٣

. 

 ٌَٗ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ ح١ٌُ ح٠ُؼ٤ق رخُط٤َحٕ حََُٓ ًرخرش ط٤ِٔ حألَٓحٝ ٝٗوَ حُٞهِ ٓ٘خ١ن ٖٓ ٣لي ٝهي

 . ٝحكي ٓظَ ٖٓ أًؼَ طٞحُيٛخ أٓخًٖ ػٖ طزظؼي كال ٓظٌٍَس هلِحص
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  ح٤ُِ٘ٔخ٤ٗخ ٓؼَ حُٔوظِلش ح٤١ُٞٔخص ط٘وَ. 1

  ًخ٣ٍٕٞ َُٔٝ ح٢َُٟٔ حُٔٔزذ ط٘وَ. 2

 . حََُٓ ًرخرش ك٠ٔ طٔزذ. 3

 :ٌٍؾ١ٛاْ  اٌؾؾشاد أظشاس.  ط

  حَُ٘ه٢ حُلؤٍ رَؿٞع.  1

  ٝحٌُالد حُوط٢ رَؿٞع.  2

 ط٤ٍٞ ٝطٔزذ ط٤ٜذ حُوٞحٍٝ ٝحُ

1. Rat salmonellosis  

2. Rabbit myxomatosis  

 

  أٜٛٔخ ٖٓ حُلَ٘حص ٖٓ ػي٣يس أٗٞحع حُل٤ٞحٗخص ػ٠ِ ٣ظطلَ ًٔخ

  ٓؼَ ٝحُوخٍٝ حُٔخٙ حُؤَ.  1

    Haematopinus tuberculatus حُـخّٓٞ هَٔ

.   حُل٤ٞحٕ ىّ ٠ػِ ُِظـ٣ٌش طٔظويٜٓخ ٓخٛش ػخهزش أؿِحء ًحص أٗٞحع ٝط٠ْ  Anoplura ٍطزش ٣ظزغ      

 هٔخثَ ، ِٓلٞظش رٍٜٞس حُُٕٞ كويحٕ ، ؿ٤يح حُطؼخّ ط٘خٍٝ ػيّ ، ُِل٤ٞحٕ هِن ، ؿِي٣ش حُظٜخرخص ٝطٔزذ

 . ًز٤َس ٓخى٣ش

 حُط٤ٍٞ ػ٠ِ طظطلَ هخٍٟش كْ أؿِحء ًحص ٢ٛٝ Mallophaga ٍطزش طظزغ حُؤَ ٖٓ أٗٞحع ٝطٞؿي      

 ط٤ٜـخص ٓٔززش حُـِي٣ش ٝحإلكَحُحص ُلَح٤ٗقٝح ٝحُ٘ؼَ ح٣َُٖ هَٝ ػ٠ِ طظـٌٟ ك٤غ ٝحُل٤ٞحٗخص

 ر٢ء ، ح٤ُٜ٘ش كويحٕ ، حُل٤ٞحٕ هِن ، حُٞكخس ػْ ح٤ٌَُٔٝر٤ش ُإلٛخرش طئى١ حُـِي هَٝ ػ٘ي ٝحُظٜخرخص ؿِي٣ش

 :  أٗٞحػٜخ ٖٝٓ.  ٝحُِلْ حُز٤ٞ اٗظخؽ ٓؼيٍ حٗولخٝ ، حُ٘ٔٞ

    Columbicola columbae  حُلٔخّ ؿ٘خف هَٔ

                           Bovicola bovis حُزوَ هَٔ

   Menacanthus stramineus       ح٣َُٖ هَٔ
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 اٌؾؾشاد ِٕبفغ

 :ًُي أٓؼِش ٖٝٓ useful ٗخكؼخ   ٣ؼظزَ حُلَ٘حص أٗٞحع ٖٓ حٌُؼ٤َ      

 .حُطز٤ؼ٢ حُل٣ََ ط٘ظؾ حُظ٢ Bombyx mori حُوِ ك٣ََ ىٝىس .1

 ًحص أهيَٟ ٝٓٞحى bee-wax حُ٘لَ ٔغٝٗ hiney حُؼَٔ ٣٘ظؾ ح١ٌُ Apis mellifera حُؼَٔ ٗلَ .2

 .Royal Jelly ح٢ٌُِٔ ًخُـٌحء ١ز٤ش أ٤ٔٛش

 ٝحُي٤ٍٖٗٞ حُز٣ٞيخص ٛي٘خػش كي٢ حُٜخٓيش shellac حُ٘ي٤الى ُٔخىس حُٔلَُس Laccifer حُو٣َ٘ش حُلَ٘س .3

 .ٝحُٔؼخىٕ حأله٘خد ط٤ِٔغ ك٢ حُٔٔظؼِٔش

 إٔ ًٔيخ ح٠ُخٍس، حُلَ٘حص ؼٞر ػ٠ِ هخٍؿ٤خ   أٝ ىحه٤ِخ   طظطلَ Parasites حُطل٤ِ٤ش حُلَ٘حص رؼٞ .4

 .ح٠ُخٍس حُل٣َ٘ش ح٥كخص طِي ٓؼَ طلظَّ حُظ٢ Predators حُٔلظَٓش حُلَ٘حص رؼٞ ٛ٘خى

 ط٘يييخكْ حُظييي٢ herbivorous insects ح٠ُيييخٍس حُل٘يييخثٖ ػِييي٠ طظـيييٌٟ حُل٘يييَحص أٗيييٞحع رؼيييٞ .5

 .حٍُِحػ٤ش حُٔلخ٤َٛ

 ٗزخط٤ش ًخٗض ٓٞحء حُظخُلش ؼ٣ٞ٠شحُ حُٔٞحى ػ٠ِ طظـٌٟ حُظ٢ saprophytic insects ح٤َُٓش حُلَ٘حص .6

 .ك٤خس حألٍٝ ػ٠ِ رو٤ض ُٔخ حألهَٟ حٌُخث٘خص ٖٓ ٝٓؼِٜخ ُٞالٛخ ٝحُظ٢ ك٤ٞح٤ٗش أٝ

 ١ز٤ييش أ٤ٔٛييش ًحص ٓييٞحى حألٍٝحّ ٛييٌٙ ٓييٖ ٝطٔييظوَؽ ُِ٘زخطييخص، galls أٍٝٓييخ   حُل٘ييَحص رؼييٞ طٔييزذ .7

 .حألكزخٍ ٝرؼٞ

 ػِي٠ ُِظـ٣ٌيش ٣ُخٍطٜيخ أػ٘يخء أهيَٟ ُي٠ا ُٛيَس ٓيٖ حُِويخف كزيٞد ٗويَ كي٢ ٛخٓيخ   ىٍٝح   حُلَ٘حص طِؼذ .8

 ٗليَ ٓؼَ Pollenators حُِٔولخص حُلَ٘حص ٌٛٙ ػ٠ِ ٣ٝطِن Fruiting حإلػٔخٍ رٌُي ك٣ِ٤ي ٍك٤وٜخ

 .ٝؿ٤َٛخ حُز١َ ٝحُ٘لَ حُؼَٔ

 .أٗلخم ٖٓ ك٤ٜخ طٜ٘ؼٚ رٔخ ٝط٣ٜٞظٜخ ٝطو٤ِزٜخ حٍُِحػ٤ش حُظَرش ر٘خء ك٢ ًز٤َح   ىٍٝح   حُلَ٘حص طِؼذ .9

 ٝٝٓي٤ِش ٓيززخ   حُل٘يَحص ًخٗيض ك٤يغ طٔخٓيخ ، ٝحٟيلش ُِل٘يَحص حُؼ٤ِٔش حُو٤ٔش كبٕ ،آهَح   ٤ُْٝ أه٤َح   .10

 ػِّٞ ٝٓ٘خًَ رَ ٝحُل٤ٞحٕ، حإلٗٔخٕ ؿْٔ رل٤ُٔٞٞؿ٤خ حُوخٛش ٝحُؼِّٞ حُٔٞح٤ٟغ ٖٓ حٌُؼ٤َ طلْٜ ك٢

 رخُطزغ ػ٤ِ٘خ ٣ول٠ ٝال حُل٤خس، أَٓحٍ ٖٓ حٌُؼ٤َ ػٖ حٌُ٘ق ك٢ أَٗٔ ٝرٔؼ٠٘ حُ٘لْ، ٝػِْ حالؿظٔخع

 ًٔيخ ، melanogaster Drosophila حٍُٞحػيش ػِيْ ططيٍٞ كي٢  حُويَ ًرخريش ُؼزظيٚ حُي١ٌ حُٜيخّ يٍُٝي

 ٓـيخٍ كي٢ Bioassay حُل٣ٞ٤ش حُو٤خّ ١َم ك٢ حهظزخٍ ًٌخث٘خص حُزؼٞٝ ٝهخٛش حُلَ٘حص طٔظويّ

 .ٝحُل٤ٞحٕ حإلٗٔخٕ ٝر٤جش ٛلش ػ٠ِ حُللخظ ك٢ حُٜخّ Toxicology ح٤ُٔٔش ه٤خّ

 

 (  اٌمض)  اٌؾش٠ش دٚدح

 :اٌؼٍّٟ اٌزص١ٕف

  Arthropoda حُ٘ؼزش حُل٤ٞح٤ٗش :ٍِّىخ 

  Insecta :اٌصف

  Lepidoptera :اٌشرجخ

  Bombycidae :اٌفص١ٍخ

  Bombyx :اٌغٕظ

  B. mori :إٌٛع
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 :mori Bombyx  (Linnaeus( 1758: اٌضٕبئٟ االعُ

 

 : Bombyx mori اٌؾش٠ش دٚدح فشاؽخ

 ًحص ٢ٛٝ ٝحُز٤خٝ حُٜلَس ر٤ٖ ٓخثِش أٝ حُِٕٞ ٛلَحء ػخىس حُزخُـش(  حُوِ)  حُل٣ََ ىٝىس كَحٗش ٝطٌٕٞ

 ٣لظ١ٞ حألٓخ٢ٓ حُـ٘خف(. رٞٛش 1.5 كٞح٢ُ) ْٓ 3.8 كٞح٢ُ ١ُٞٚ ٣زِؾ ؿ٘خف ُٜٝخ ٗؼَ رٚ ٤ٔٓي ؿْٔ

خ حُزخُـش حُلَحٗش ٝطٔظِي  ، حُِٕٞ هخطٔش ػ٤َٟش هط١ٞ ٠ِػ  ٔ  رِٞؿٜخ كظَس أػ٘خء طؤًَ ال ٢ٛٝ ريحث٤  خ، ك

 ُلظَس حًٌَُ ٣ؼ٤ٖ ر٤٘ٔخ ٓزخَٗس، حُز٤ٞ ٟٝغ رؼي طٔٞص ك٢ٜ حُلَحٗش ألٗؼ٠ ٝرخُ٘ٔزش حألٓي، حُو٤َٜس

 .ًُي رؼي ه٤َٜس

 : ا١ٌشلخ

 طٔخّ ك٤ٖ ١ُٜٞخ ٣زِؾ ه٤ِال   ىحًٖ أر٤ٞ ُٕٞ ًحص ٢ٛٝ ٛـ٤َ، َٗؿ٢ ٝهَٕ أِْٓ ؿْٔ ًحص أٓطٞح٤ٗش 

 ٣َهش رلْ ٣ٝٞؿي ، حُظٞص ٍٝم ػ٠ِ طظـٌٟ ٢ٛٝ رخَُ٘حٛش ٝطظٜق هخٍٟش كٜٔخ أؿِحء. ْٓ 9 ٗلٞ ٗٔٞٛخ

. حَُ٘حٗن اٗظخؽ ك٢ ٝطٔظويّ حُل٣ََ ؿيى ػ٤ِٜخ ٣طِن حُظ٢ حُِؼخر٤ش حُـيى ٖٓ ُٝؽ( حُوِ)  حُل٣ََ ىٝى

 ٣وَؽ ٝػ٘يٓخ حُٔـخٍُ، ط٠ٔٔ كظلخص هالٍ ٖٓ ٣وَؽ ُِؽ ٛخف ٓخثَ ربكَحُ حُل٣َ٣َش حُـيى ٝطوّٞ

 .حُٔـٍِ هطَ هالٍ ٖٓ اٗظخؿٚ ٣ظْ ح١ٌُ حُل٣ََ ه٢٤ ٓٔي ٣ٝظليى ٣ظِٜذ، كبٗٚ رخُٜٞحء ٣ٝلظي حُٔخثَ

 : اٌؼزساء

 حُل٣َ٣َش حُـيى ٖٓ ٗلغ اكَحُحص ٗظ٤ـش ر٘لٜٔخ ط٠ؼٜخ ك٣َ٣َش ه١ٞ٤ ٖٓ َٗٗوش ىحهَ ٝطٌٖٔ كٌٔزِش      

 ٛ٘خػش ك٢ حَُ٘حٗن ٌٛٙ ٖٓ ٣ٝٔظلخى 5ْٓ-4 ٗلٞ حَُ٘ٗوش ٌٛٙ ١ٍٞ ٣ٝزِؾ ح٢ٔ٠ُٜ، حألٗزٞد ٓويٓش ك٢

 .حُطز٤ؼ٢ حُل٣ََ

 

 اٌؾ١بح دٚسح

 حُز٤ٞ ٣ٝؼزض حُٞحكيس، حَُٔس ك٢ حألٍُم حُِٕٞ ا٠ُ ط٤َٔ ر٠٤ش 400 ا٠ُ 300 ٖٓ حُلَحٗش أٗؼ٠ ٝط٠غ

 ك٤زِؾ أ٣خّ ػَ٘س كٞح٢ُ رؼي طلوْ حُظ٢ َهشح٤ُ أٓخ. حألٗؼ٠ طلَُٛخ ٛٔـ٤ش ٓخىس ٣َ١ن ػٖ ٓٔظٞ رٔطق

 ٍٝم أٝ حألر٤ٞ حُظٞص ٗزخص أٍٝحم ػ٠ِ ح٤َُهخص ٝطظـٌٟ(. رٞٛش 0.25 كٞح٢ُ) ْٓ 0.6 كٞح٢ُ ١ُٜٞخ

 أٗٞحع أؿٞى حُظٞص أٍٝحم ػ٠ِ طؼ٤ٖ حُظ٢ حُوِ ىٝى ٣َهخص ٝط٘ظؾ. حُوْ ٍٝم أٝ ح٤ُٔؾ أٝ حُزَطوخٍ

 حالٛلَحٍ ا٠ُ ٤ٔ٣َ ٍٓخى٣  خ ُٜٞٗخ ٣ٌٕٝٞ( رٞٛخص 3 كٞح٢ُ) ْٓ 7.5 حُزخُـش ح٤َُهخص ١ٍٞ ٣ٝزِؾ. حُل٣ََ

 .ؿخٓو خ ٍٓخى٣  خ أٝ

 ح٤ُٔ٘ؾ ١ٍٞ ٣ٝزِؾ. حَُ٘حٗن ٗٔؾ ك٢ ٝطزيأ حُطؼخّ ػٖ حُوِ ىٝىس طظٞهق أٓخر٤غ ٓظش رلٞح٢ُ حُلوْ ٝرؼي

ٕ ح١ٌُ حُٞحكي  ٞ  ح٢ُكٞ ا٠ُ طَٜ ُٔيس هخِٓش حُوِ ىٝىس طٜزق ػْ. ٓظَ 900 ا٠ُ 300 ٖٓ حَُ٘ٗوش ٣ٌ

 .رخُـش كَحٗش طٜزق كبٜٗخ حُؤٍٞ، كظَس الٓظٌٔخٍ طًَض ٓخ ٝاًح أٓزٞػ٤ٖ،

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Carolus_Linnaeus&action=edit
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 حَُ٘ٗوش ٖٓ طوَؽ إٔ كو٢ حُزخُـش حُلَحٗخص ٖٓ ًخف ُؼيى ٣ٔٔق طـخ٣ٍش ألؿَحٝ حُل٣ََ اٗظخؽ ٝػ٘ي

 .طـخ١ٍ حٓظويحّ أ١ ُٜخ ٣ٜزق ال رل٤غ طلطٜٔخ حَُ٘ٗوش ٖٓ هَٝؿٜخ أػ٘خء ألٜٗخ حُ٘ٞع؛ حٓظَٔحٍ ٠ُٔخٕ

 ىٝى أٗٞحع ٝأًؼَ. حألكَحٕ ك٢ رظـل٤لٚ أٝ حُٔـ٢ِ حُٔخء ك٢ رـٔٔٚ آخ رخُلَحٍس حُوِ ىٝى ٓؼظْ هظَ ٣ظْ ْػ

 ك٤ِٜش ٖٓ ٢ٛٝ ١ٍٞٓ رٞٓز٤ٌْ ط٠ٔٔ ٝحُظ٢ حُٔؼَٝكش ح٤ُُِ٘ٔش حُوِ ىٝىس كَحٗش ٣َهش ٢ٛ حُٔؼَٝكش حُوِ

 .٤ٓي٣خ رٞٓز٢

 

 دٚسح ؽ١بح دٚدح اٌؾش٠ش
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Bombyx mori (Linnaeus, 1758) (Bombycidae: Bombycidae), Female - 

Lab. Culture, 22. Dec. 1987, T. Bellas leg. (ANIC). Commercial Silkworm 

 

 

 

 

  اٌؾش٠ش دٚدح ث١ط

 البيض   البيض  
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  اٌؾش٠ش دٚدح ٠شلخ

 

 

 

 بد ػٍٝ أٚساق اٌزٛد ٠شل
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 ٠شلخ رزغزٜ ػٍٝ أٚساق اٌزٛد 

 

 

 ؽشأك ِٓ اٌؾش٠ش ثذاخٍٙب اٌؼزساء 
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 اٌؾشأك ِٓ رخشط اٌؾش٠ش دٚدح فشاؽبد

 

 

 روش دٚدح اٌؾش٠ش
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 رضاٚط

 

 

 اٌج١ط رعغ أٔضٝ أخشٜ ِٚشٖ
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 : اإللزصبد٠خ األ١ّ٘خ

حألهٔ٘ش ٝحألُزٔش  حٍُٜٔ٘ٞس رخْٓ "حُل٣ََ" ٝحُظ٢ ٣ُٜ٘غ ٓ٘ٚ ٣َهش ٌٛٙ حُيٝىس طلَُ ٓخىس ١ز٤ؼ٤ش

 .حُطذ ٝؿ٤َٙ أهَٟ ػي٣يس، ٓؼَ ٛ٘خػش حُو١ٞ٤ حُـَحك٤ش ك٢ حُلخهَس، ٣ٝٔظويّ ك٢ أؿَحٝ

ح ٖٓ هزَحُل٣ََ حُطز٤ؼ ٣ٝاله٢  َ أًزَ  حُٔٔظِٜي ك٢ ؿ٤ٔغ ىٍٝ حُؼخُْ، ٝطؼظزَ ح٤ُٜٖ ٢ اهزخال  ًز٤

حُؼَر٤ش كظٞؿي  % ٖٓ اٗظخؽ حُؼخُْ، أٓخ ك٢ حُٔ٘طوش65كٞح٢ُ  حُيٍٝ حُٔ٘ظـش ُٚ، ك٤غ ٣َٜ اٗظخؿٜخ ا٠ُ

اٗظخؽ حُل٣ََ ك٢ َٜٓ ال  حُل٣ََ ك٢ ٓؼظْ حُيٍٝ، كؼ٢ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ كبٕ كـٞس ر٤ٖ اٗظخؽ ٝحٓظٜالى

 .١٘  خ ٣ٞ٘ٓ  خ 255كٞح٢ُ  حُل٣ََ حُوخّ، ر٤٘ٔخ طٔظِٜي حُٔٞم حُٔل٤ِش أ١٘خٕ ٖٓ ٣ِ4ي ػ٠ِ ٣

 

 

الحشرة الكاممة 
 تتزاوج

 أنثى الفراشة 

 300مف تضع 
 بيضة 400 -

 طوليا يبمغ يرقة
 سـ 0.6 حوالي

 0.25 حوالي)
 (بوصة

عذراء داخؿ 
 شرنقة مف الحرير

 يفق  بعة

 10حنال  

 أيسم
 تنسلخ  

بعة حنال  

 أسبنعي 

 بالغة يرقة

 حوالي) سـ 7.5 )
 (بوصات 3

 ةنة  الحيييةني  حيس  

أسسبيع  6بعة 

 م  الفق  
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 اٌؼبؽشح اٌّؾبظشح

 

 اٌؾؾشاد ٚؽفع عّغ غشق

 : أٝال  : أٓخًٖ طٞحؿي حُلَ٘حص

 حُ٘زخطخص -1

 حُل٤ٞحٗخص -2

 حُٔٞحى حُٔظلِِش -3

 حُظَرش -4

 حُٔ٘خٍُ -5

 حُٔخء -6

 .ٝٗٞػخ ػيىح حٌُؼ٤َ ٜٓ٘خ يٓظـ ك٤ٚ طظٞحؿي ٌٓخٕ أ١ ك٢ ػٜ٘خ حرلغ

 : ػخ٤ٗخ  : ١َم ؿٔغ حُلَ٘حص

 . حُلَ٘حص ُظـ٤ٔغ حُٔ٘خٓزش حألىٝحص حهظ٤خٍ -1

 حهظ٤خٍ حُط٣َوش حُٔالثٔش ُظـ٤ٔغ حُلَ٘حص -2

 حُلَ٘حص طـ٤ٔغ ك٢ حُٔٔظويٓش حألىٝحص – أ
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 : ح٥ط٤ش حُٔ٘خٓزش حُظـ٤ٔغ ١َم اكيٟ اطزخع ٣ـذ حُلَ٘حص ُظـ٤ٔغ حُالُٓش حألىٝحص اػيحى رؼي      

 رخ٤ُي حالُظوخ١ 1-  

 ٣يظْ ك٤يغ ٝحَُ٘ٔ ٝحَُٜح٤َٛ ًخُو٘خكْ حُلـْ ًز٤َس حأل٤ٍٟش حُلَ٘حص طـ٤ٔغ ك٢ حُط٣َوش ٌٛٙ طٔظويّ

 . حُوظَ ُؿخؿش ك٢ ٟٝٝؼٜخ رخ٤ُي حُظوخ١ٜخ

،  ٝحألُٛيخٍ حألٍٝحم ػِي٠ أٝ،  حألٗيـخٍ هِيق طليض حُٔوظزجش حُلَ٘حص ؿٔغ ك٢ حُط٣َوش ٌٛٙ طٔظويّ ًٔخ

 . حُؼخثَ ػ٠ِ حُٔظطلِش حُلَ٘حص أٝ

 حُ٘زٌخص رٞحٓطش غحُظـ٤ٔ 2- 

 هٔيخٕ ٓيٖ حُ٘يزٌش ٝطٜي٘غ، ٝحُٔخث٤يش حُطيخثَس حُل٘يَحص أٗيٞحع ٓؼظيْ ُظـ٤ٔيغ هخٛيش ٗيزٌخص طٔظويّ     

 ٣ؼزيض. ٓيْ 30 هطَٛيخ ٓؼي٤ٗيش كِويش كيٞحف ػِي٠ ٣ؼزيض، ٓيْ 65 كيٞح٢ُ ١ُٞٚ حُظ٤َ أٝ حُ٘خ٣ِٕٞ ٖٓ هخٙ

 أٝ حال٤ُ٘ٓٞييّٞ أٝ حُو٘ييذ ٓييٖ ٜٓيي٘ٞػش ػٜييخ ؿييخٗز٢ ػِيي٠ أهيييٝى٣ٖ ىحهييَ حُٔؼي٤ٗييش ُِلِوييش حُٔييِي ١َكييخ

 . ْٓ 90 كٞح٢ُ ١ُٜٞخ ٣زِؾ ٖٓ حُٔـٞف حُ٘لخّ
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 ( حُٔظٜلق ك٢ ٟٝؼٚ حَُحر٢ حٗٔن)  ٌَٗ

http://www.monarchlab.umn.edu/lab/rearing/images/net.gif 

  

  = Aأهيٝى 

  = Bِٓؼي٤ٗش وشك 

= C٣ٞ١ِش ػٜخ 

  = Dٕحُظ٤َ ٖٓ هٔخ 

  = Eًْ٘ ٗزٌش 

 

 كِوش ٓؼي٤ٗش

 

 ٣ٞ١ِش ػٜخ=  2

 ٓؼي٤ٗش كِوش3 =  

http://www.monarchlab.umn.edu/lab/rearing/images/net.gif
http://www.monarchlab.umn.edu/lab/rearing/images/net.gif
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 حُؼٜخ ك٢ حهيٝى4 =  

 

 هٔخٕ
 

 ٗزٌش
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  حُلَ٘حص طـ٤ٔغ ٗزٌخص ٖٓ حُٔوظِلش حألٗٞحع

 حُلَحٗخص ٗزٌش  - أ

 ىحهَ حُلَ٘حص ٍإ٣ش ٣َٜٔ ٢ٌُ حُ٘لخف حُٔٔخ٢ٓ ُ٘خ٣ِٕٞح ٖٓ هل٤ق أر٤ٞ هٔخٕ ٖٓ ٜٓ٘ٞػش ٗزٌش     

 . ٝحَُػخٗخص حُلَحٗخص طـ٤ٔغ ك٢ ػخىس حُ٘زٌش ٌٛٙ ٝطٔظؼَٔ،  حُ٘زٌش

 حٌُْ٘ ٗزٌش .  د

 ػِي٠ حُٔٞؿيٞىس حُل٘يَحص أٗيٞحع ٓؼظيْ طـ٤ٔيغ كي٢ ٝطٔيظؼَٔ ,ٓيخ ٗٞػيخ ٓي٤ٔي هٔيخٕ ٓيٖ ٜٓي٘ٞػش      

 رلًَيش حُل٘يَحص طـ٤ٔيغ ٣ٝيظْ.  ٝحُل٘يخثٖ ٝحألػ٘يخد ٝحُزطيخ١ْ ٝحُز٤َْٓ ًخُؤق حُلو٤ِش حٍُِٔٝػخص

 طؼ٠٘ أٝ حُ٘زٌش طِق ػْ،  َٓحص ػيس رخُ٘زٌش حُٔلخ٤َٛ ػ٠ِ(  حُـْٔ ٖٓ حُـخٗز٤ٖ ػ٠ِ ح٤ُي حٓظيحى)  حٌُْ٘

 ط٘ويَ ػيْ ىحهِٜيخ حُل٘يَحص كيخؿِس حُٔؼيي٢ٗ حُٔيِي كِويش ػِي٠ ًُيي رؼيي حُ٘يزٌش طؼ٘ي٠.  رٔيَػش ح٤ُي رخُظٞحء

 . حُوظَ ُؿخؿش ا٠ُ حُٜٔطخىس حُلَ٘حص

 حُٔخث٤ش حُ٘زٌخص.  ؽ

 حُٔيخء ٗيزٌش ٝطظ٤ٔيِ حُٔٔيخ٢ٓ حُظيَ ٓيٖ أٝ ٓي٤ٔي هٔيخٕ ٓيٖ ٝطٜي٘غ حُٔخث٤ش حُلَ٘حص ُظـ٤ٔغ طٔظويّ     

 ٜٝٓ٘يخ حُويخع أٍٟي٤ش ػِي٠ حُ٘زٌش طـَ.  حُٔطِٞد حُؼٔن ا٠ُ ُظَٜ ٣ٞ١ِش ٣ي ٝرٜخ،  ٝػوِٜخ كـٜٔخ رٜـَ

 حُظـ٤ٔغ اٗخء ا٠ُ ٗوِٜخ ٣ٝظْ حُ٘زٌش هخع ك٢ لَ٘حصحُ ٝطزو٠ حُٔخء ٣ظَٔد،  حُٔطق ا٠ُ رَٔػش

 ح٠َُد 3 –
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 حألؿٜيخٕ ر٠يَد ٝحُ٘يـ٤َحص حألٗيـخٍ ػِي٠ حُٔٞؿيٞىس حُلَ٘حص طـ٤ٔغ ك٢ ح٠َُد ٣َ١وش طٔظويّ    

 حُـٞحٗذ ٓ٘يٝىس هٔخٕ هطؼش ػ٠ِ ٗٔٞٛخ أ١ٞحٍ ٓوظِق ك٢ كَ٘حص ٖٓ ػ٤ِٜخ ٓخ ك٤ظٔخه٢ رؼٜخ ٝحُلَٝع

 .ٝحألكَع ألؿٜخٕح أٓلَ ٓٔطق طـ٤ٔغ اٗخء أٝ

 حُ٘لخ١ش رخٓظويحّ حُظـ٤ٔغ 4-  

 ٝحُ٘ٔيَ حُٔيٖ ٓؼيَ ك٤يش ؿٔؼٜيخ حُٔيَحى ٝهخٛش ؿيح حُٜـ٤َس حُلَ٘حص ؿٔغ ك٢ حُط٣َوش ٌٛٙ طٔظويّ      

 .رخ٤ُي طـ٤ٔؼٜخ ٣ٜؼذ حُظ٢ حُيه٤وش حُٜـ٤َس حُلَ٘حص ٖٓ ٝؿ٤َٛخ

 أٝ حُِؿيخؽ ٓيٖ أٗزٞرظيخٕ ٜٓ٘يخ ط٘ليٌ ِي٤ٖحُل أٝ حُٔطخ١ ٖٓ ٓيحىس رٚ ُؿخؿ٢ ٝػخء ٖٓ حُ٘لخ١ش ٝطظٌٕٞ      

 ؿٔؼض حُظ٢ حُلَ٘حص ىهٍٞ ٣ٝٔ٘غ،  حُ٘ل٢ ٣َ١ن ػٖ حُلَ٘حص ػ٠ِ حُو٤َٜس حألٗزٞرش طٟٞغ،  حُ٘لخّ

 حألٗزٞرش كظلش كٍٞ حُ٘خٕ ٖٓ هطؼش ٝؿٞى حُلْ ا٠ُ حُ٘لخ١ش ىحهَ

  

 

  

  

 حُٜٔخثي  - 5

  : أٗٞحػٜخ أْٛ ٖٝٓ حُلَ٘حص أٗٞحع ٖٓ حُؼي٣ي ُظـ٤ٔغ أٗٞحػٜخ رـ٤ٔغ  حُٜٔخثي طٔظويّ      

  ح٠ُٞث٤ش حُٜٔخثي  - أ

 ٓيٖ ح٠ُيٞث٤ش حُٜٔيخثي ٝطظًَيذ ُي٤ال ٗ٘يخ١ٜخ ٣يِىحى حُظي٢ حُل٘يَحص ٛي٤ي كي٢ حُط٣َويش ٛيٌٙ طٔظويّ       

 اٗيخء ٓزخٗيَس أٓيلِٚ ٣ٞؿيي،  حُـييٍحٕ أِٓيْ ٓؼيي٢ٗ ٝهٔيغ ٝحص 200(  ًَٜريخث٢ ٜٓيزخف) ٟيٞث٢ ٜٓيٍ

 .   (  ًلٍٞ %70)  كخكظش ٓخىس ػ٠ِ ٣لظ١ٞ طـ٤ٔغ
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  حُالٛوش حُٜٔخثي - د

 أٗزٞريش أٝ حٓيطٞحٗش ػيٖ ػزيخٍس ٝٛي٢،  ٜٝٗيخٍح ُي٤ال حُ٘٘يطش حُلَ٘حص ؿٔغ ك٢ حُط٣َوش ٌٛٙ طٔظويّ       

 . حُٔطِٞد حالٍطلخع ػ٠ِ ىػخٓش ػ٠ِ ٝطٟٞغ،  الٛوش رٔخىس ٓـطخس ُؿخؿ٤ش

 



196 

 

  

 حُٔخثــــ٤ش حُٜٔخثي - ؽ

 أٝحٕ ػيٖ ػزيخٍس ٝٛي٢،  ٝحُيٌرخد حُٔـيـٖ ٓؼيَ حُل٘يَحص ٓيٖ ًؼ٤يَس أٗيٞحع ُـٔغ حُط٣َوش ٌٛٙ طٔظويّ      

 ٓييٖ حُ٘ييٌَ ٓٔييظط٤ِش أٝ ىحث٣َييش،  ا٤ُٜييخ حُل٘ييَحص ُـييٌد حألريي٤ٞ أٝ حألٛييلَ رييخُِٕٞ حُيييحهَ ٓييٖ ٓط٤ِييش

 ٗيٍِٝ ػِي٠ ك٤ؼٔيَ حُٜيخرٕٞ ٖٓ ه٤َِ ا٤ُٚ ح٠ُٔخف رخُٔخء حُـٔغ حٝح٢ٗ ٝطؼزؤ حُٔؼيٕ أٝ حُِيحثٖ أٝ حُِؿخؽ

.  حُيظؼلٖ ٓيٖ حُل٘يَحص ُللع حُلٍٞٓخ٤ُٖ ٖٓ% 5 أ٠٣خ ٠٣خف ًٔخ،  حإلٗخء هخع ا٠ُ حُٔطق ٖٓ حصحُلَ٘

 ٓيو١ٞ أػ٘يخء حُٔيخء ٣َطليغ ال كظي٠ رخٓيظَٔحٍ رٔالكظظٜيخ ٣ٜٝ٘يق، ٓوظِليش حٍطلخػيخص ػ٠ِ حُٜٔخثي طٟٞغ

 . حُؼخ٤ُش حُْ٘ٔ ُلَحٍس ٗظ٤ـش ٣ظزوَ أٝ حألٓطخٍ

  

 

  

 حُٔٔظٍٞىس حُٜٔخثي  - ى

 ٝطظًَيذ حُلوَ َٝٛح٤َٛ حَُ٘ٔ،  حُو٘خكْ ٓؼَ حأل٤ٍٟش حُلَ٘حص طـ٤ٔغ ك٢ حُط٣َوش ٌٛٙ ٔظويّط      

 . حُظَريش ٓيطق طليض كليَس كي٢ حإلٗيخء ٣ٝـَٔ ٝحٓؼش كٞٛش ًحص ُيحثٖ ٖٓ أٝ ُؿخؿ٢ اٗخء ٖٓ حُٜٔخثي ٌٛٙ

 .ح٤ُٜٔيس ا٠ُ حُٔخء ىهٍٞ ُٔ٘غ ؿطخء ٣ٟٞغ حألٓطخٍ ٛطٍٞ ٝػ٘ي

  

 

 

 حُـَرِش    - 6

 حُٔ٘خهيَ ٣َ١ويش رخٓيظويحّ ٝحُظـ٤ٔغ رخ٤ٍُِ، هٔغ أٝ حُٔ٘خهَ ٖٓ أٗٞحع رؼٞ حُط٣َوش ٌٛٙ ك٢ ٣ٔظويّ      

 حُل٘ييَحص ًٝييٌُي حُٔظٔييخهطش ٝحألٍٝحم حُ٘زخطييخص روخ٣ييخ ػِيي٠ طٞؿييي حُظيي٢ حُٜييـ٤َس حُل٘ييَحص رـٔييغ ٣ييظْ

 كي٢ ٜٓ٘يخ ٤ًٔيش رٟٞيغ حُٔوظِطيش حُٔيٞحى ٌٛٙ ؿَرِش ٣ٝظْ. حُٔوِٝٗش ٝحُلزٞد حُـٌحث٤ش حُٔٞحى ٓغ حُٔٞؿٞىس
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 حُٔظٔييخهطش حُل٘ييَحص ٝطـٔييغ حألريي٤ٞ حُٔوييٟٞ حُييٍٞم أٝ حُؤييخٕ ٓييٖ هطؼييش ػِيي٠ رييز٢ء ٝطـَرييَ حُٔ٘وييَ

 . ٓزِِش كَٗش أٝ حُ٘لخ١ش رٞحٓطش

 كخٓيَ ػِي٠ حُ٘زخطيخص ٝروخ٣يخ حُل٘يَحص ػِي٠ حُٔلظ٣ٞيش حُؼ٤٘يش طٟٞيغ  ريخ٤ٍُِ هٔيغ حٓيظؼٔخٍ كخُش ٝك٢      

 ٣ٝؼِٞ،  حُلَ٘حص ك٤ٚ ُظٔو٢ ًلٍٞ% 70 ػ٠ِ ٣لظ١ٞ اٗخء أٓلِٚ ٟٞغ٣ حُِؿخؽ ٖٓ ًز٤َ هٔغ ك٢ ٓ٘و٢ِ

 أٓيلَ طظلَى حُلَ٘حص طـؼَ حُؼ٤٘ش ٖٓ ٓ٘خٓذ رؼي ػ٠ِ ٝحُلَحٍس ح٠ُٞء ُظ٢٤ِٔ ًَٜرخث٢ ٜٓزخف حُؤغ

 . حُظـ٤ٔغ اٗخء ك٢ ٝطٔو٢ حُؤغ

  

 

  

 اٌؾؾشاد لزً:  صب١ٔب

 حُوظيَ ُؿخؿيخص كي٢ ؿٔؼيض حُظي٢ حُلَ٘حص ٟٝغ ٜخك٤ ٣ٝظْ، حُل٤ش حُلَ٘حص طـ٤ٔغ ط٢ِ حُظ٢ حُوطٞس      

 ٤ٔ٤ًخث٤يش ٓيخىس ىحهِٜيخ ٣ٟٝٞيغ، ٓلٌْ ٝؿطخء ٝحٓؼش ٝكٞٛش ٓوظِلش أكـخّ ًحص حُِؿخؿخص ٌٝٛٙ. حُوخٛش

 .حُلَ٘حص ُوظَ

 حٌُِيٍٞٝ،  حُزٞطخٓي٤ّٞ أٝ حُٜيٞى٣ّٞ ٓي٤خٍٗٞ حُل٘يَحص هظيَ ك٢ حُٔٔظويٓش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُٔٞحى أْٛ ٖٝٓ      

 ٓيٖ حُزٞطخٓي٤ّٞ حُٜٞى٣ّٞ ٤ٓخٍٗٞ ٓخىط٢ ٖٓ ًَ ٝطؼظزَ.  حإل٣ؼخ٣َ ٝهالص،  حٌَُرٕٞ ٣ٍٞيًِ ٍحرغ،  كٍّٞ

 . ؿيح حُٔخٓش حُٔٞحى

 : ًخ٥ط٢ حُلَ٘حص هظَ ُؿخؿش ٝطـِٜ

 . ؿخكش ٗظ٤لش ٝحٓؼش كٞٛش ًحص هظَ ُؿخؿش اك٠خٍ -1

 . حُِؿخؿش هخع ك٢ حُزٞطخ٤ّٓٞ أٝ حُٜٞى٣ّٞ ٤ٓخٍٗٞ ٓٔلٞم ٖٓ ١زوش طٟٞغ -2

 . حُٔزَِ حُـزْ ٖٓ أهَٟ ١زوش ط٤ِٜخ،  حُـخف حُـزْ ٖٓ رطزوش ٍح٤ُٔخٗٞ ٣ـط٢ -3

 حُـطيخء ٣لٌيْ ػْ، ٤ٓٞ٣ٖ أٝ ٣ّٞ ُٔيس حُـزْ ٣ـق كظ٠ ٓالثْ ٌٓخٕ ك٢ ؿطخء ىٕٝ حُِؿخؿش طظَى -4

 .ٓخػش 48-24 ر٤ٖ طظَحٝف ٓيس رؼي ُالٓظؼٔخٍ ؿخِٛس ٝطٜزق

 ًٔييَ كخُييش كيي٢ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ييش خىسحُٔيي طزؼؼييَ ُٔ٘ييغ حُوييخٍؽ ٓييٖ حُِؿخؿييش هييخع كييٍٞ الٛيين ٗيي٢٣َ ٣ِييق      

)  حألهيَٟ ح٤ٔ٤ٌُخث٤يش ُِٔيٞحى رخُ٘ٔيزش أٓيخ.  حُويخٍؽ ٓيٖ حُِؿخؿش ػ٠ِ( هطَ) ػالٓش طِٜن ًٔخ، حُِؿخؿش

 ٝطـٜيِ،  حُٔي٤خٍٗٞ ٓيخىس ٓيٖ ٓي٤ٔش أهيَ كٜي٢(  حإل٣ؼخ٣يَ ٝهيالص،  حٌَُريٕٞ ٣ًٍِٞيي ٍحريغ،  كٍّٞ حٌٍُِٞٝ

 اٟيخكش ٣ـيذ ًٔيخ حُِؿخؿيش هيخع كي٢ حُٔيٞحى ٛيٌٙ ربكييٟ ٓزِِيش هطيٖ هطؼش رٟٞغ حُٔٞحى ٌُٜٙ حُوظَ ُؿخؿش
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 ٓيخىس ٝطؼظزيَ.  ٣ٞ١ِيش ُٔييس كؼخ٤ُظٜخ ػ٠ِ ُِللخظ حٓظويحٜٓخ طٌَحٍ كخُش ك٢ ٓخػش 24 ًَ حُٔٔظؼِٔش حُٔٞحى

 حُٔيخٓش حُٔيٞحى ٓيٖ كٜي٢ حٌَُريٕٞ ٣ًٍِٞيي ٍٝحريغ كيٍّٞ حٌُِيٍٞٝ ٓيخىط٢ أٓخ،  رخإلٗٔخٕ ٟخٍس ؿ٤َ حإل٣ؼخ٣َ

 حٓظ٘٘خهٜخ رؼيّ ٣ٜٝ٘ق ُإلٗٔخٕ

  

 

  

  

 حُلَ٘حص كلع:  ػخُؼخ  

 : أٜٛٔخ حُِٖٓ ٖٓ ٣ٞ١ِش ُلظَس حُلَ٘حص ٝطو٣ِٖ ُللع ٓوظِلش ١َم طٞؿي      

 (  حُـخف حُللع)  ٝحُظـل٤ق حُظير٤ْ*

 حُط٣َويش ٛيٌٙ ٝطٔظويّ حُلَ٘حص ٝأىٍحؽ ٛ٘خى٣ن ىحهَ حُلَ٘حص ُللع حُط٣َوش ٌٛٙ حٓظويحّ ٣ل٠َ      

 هخٛيش ٛي٘خى٣ن كي٢ حُؼ٤٘يخص طلليع ػْ. ؿ٤يس كخُش ك٢ ٢ٛٝ طـق كظ٠ حُِٜذ ٤ِيحُـ ًحص ُِلَ٘حص ػخىس

 64*30*23 ػيخىس حُٜي٘يٝم ٓوخّ ٣ٌٕٝٞ،  ك٢٘٤ِ ٝهخع ٓلٌْ ُؿخؿ٢ ؿطخء ًحص حُو٘ذ ٖٓ ٜٓ٘ٞػش

 . ٝحُؼخثالص َُِطذ حُظو٢ٔ٤ٔ ُِظَط٤ذ ٝكوخ ؿخُزخ حُٜ٘خى٣ن ٌٛٙ ىحهَ حُل٣َ٘ش حُ٘ٔخًؽ ٝطَطذ،  ْٓ

 طٟٞيغ،  حُـِيٞى ٝه٘يخكْ حُ٘ٔيَ ٓؼَ حألهَٟ حُلَ٘حص رٞحٓطش حُظِق ٖٓ حُل٣َ٘ش ٘ٔخًؽحُ ُٝلٔخ٣ش      

 ٝطيظْ.  حُ٘يخٕ ٓيٖ ٛيَس ك٢ ٓٔلٞم ٤ٛجش ػ٠ِ أٝ ًَحص ٤ٛجش ػ٠ِ حُ٘لظخ٤ُٖ ٖٓ ٤ًٔش حُٜ٘يٝم ُٝح٣خ ك٢

 حُظير٤ْ ػ٤ِٔش

 حُٔزخَٗ حُظير٤ْ  - أ

 ؿلخكٜيخ ٝهزيَ ٓزخٗيَس حُل٘يَس هظَ ٝرؼي، ظِلشٓو أكـخّ ًحص ُِٜيأ هخرَ ؿ٤َ كالً ٖٓ ىرخر٤ْ طٔظويّ      

. حُل٘يَس ؿْٔ أػ٠ِ حُيرّٞ ١ٍٞ 4/1 كٞح٢ُ ٣ظَى رل٤غ، حُٜيٍ ٓ٘طوش ك٢ ػٔٞى٣خ ػخىس حُيرّٞ ٣ـَُ

 ٜٗييل٤ش حُل٘ييَحص أٓييخ،  حأل٣ٔييٖ حُـٔييي كيي٢ حُيييرّٞ ٣ـييَُ حألؿ٘لييش ؿٔي٣ييٚ ٍطزييش ٓييٖ حُل٘ييَحص كخُييش ٝكيي٢

 . حُؼخ٤ٗش حُٜي٣ٍش ُِلِوش حُٔؼِؼش ط٠حُٞٓ رخُٜل٤لش حُيرّٞ ٣َٔ إٔ ك٤ـذ حألؿ٘لش

 ٝحُٔؼِٞٓيخص. حُوخٛيش حُٔؼِٞٓيخص ٌُظخريش حٍُٞم ٖٓ هٜخٛظ٤ٖ أٝ هٜخٛش حُيرّٞ أٓلَ طٟٞغ ًٔخ      

 :ح٥ط٢ طَ٘ٔ حٍُٞم هٜخٛخص ػ٠ِ ًظخرظٜخ ٣ـذ حُظ٢ حُٜخٓش
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 حُظـ٤ٔغ ٌٓخٕ - حُـخٓغ حْٓ -(  حُٔلٍٜٞ)  حُؼخثَ - حُظـ٤ٔغ طخ٣ٍن  - حُلَ٘س حْٓ

 .ٍٛخٙ روِْ أٝ، حألٓٞى حُٜ٘ي١، ح٢٘٤ُٜ رخُلزَ حًٌٍُٔٞس حُز٤خٗخص ًظخرش ٓالكظش ٓغ 

 

  

 ٍٝه٤ش هٜخٛش ػ٠ِ حُظل٤َٔ(  د )

 ٝػ٘خث٤ييش حألؿ٘لييش ؿ٘يخث٤ش حُل٘ييَحص ٝرؼييٞ حُٔظطلِيش ًخُل٘ييَحص حُلـيْ حُٜييـ٤َس حُل٘ييَحص طـٜيِ      

 ٗيلخف رـيَحء ر٠٤يخء ٍٝم هٜخٛيش ػِي٠ حُل٘يَس طِٜين ك٤يغ حُط٣َوش رٌٜٙ، حألؿ٘لش ٜٝٗل٤ش حألؿ٘لش

 هٜخٛييش ٝطٌييٕٞ. حُل٘ييَس ٟٓٞييغ ٣وخريَ حُييٍٞم هٜخٛييش كيي٢ ٓ٘خٓييذ ٟٓٞيغ كيي٢ حُيييرّٞ ٣ـييَُ ػيْ أٝال

 حُوخٛيش حُٔؼِٞٓيخص ٌُظخريش حُؼ٤٘يش أٓلَ أهَٟ ٍٝه٤ش هٜخٛش طٟٞغ ًٔخ حٌَُ٘ ٓٔظط٤ِش أٝ ٓؼِؼش حٍُٞم

 .  رخُلَ٘س

 حُِٔىٝؽ حُظل٤َٔ  - ؽ

 ػِي٠ ػيْ حُل٘يَس ٛييٍ كي٢ ٍك٤يغ ىريّٞ ٣ـيَُ ك٤يغ، ؿييح حُٜيـ٤َس ِلَ٘حصُ حُط٣َوش ٌٛٙ طٔظويّ      

 ٓيٖ هٜخٛيظ٤ٖ أٝ هٜخٛيش طٟٞيغ. حُؼيخى١ حُييرّٞ ػِي٠ ح٥هيَ ١َكٜيخ ٣ٝلٔيَ حُلِي٤ٖ ٓيٖ هطؼش ١َف

 رخُلَ٘س حُوخٛش حُٔؼِٞٓخص ٌُظخرش حُؼ٤٘ش أٓلَ حٍُٞم

 ( حُلَى)  حُظ٤ِٜذ  - ى

 حُل٘يَس ؿٔيْ ٓٔيظٟٞ ٓيغ أكوي٢ ٟٝيغ ك٢ حالٓظ٘ؼخٍ ٝهَٕٝ ٝحألٍؿَ حألؿ٘لش طلَى حُؼ٤ِٔش ٌٛٙ ك٢      

 . ُِلَ٘س حُطز٤ؼ٢ حٌَُ٘ ك٢ حُِٝحثي ٌٛٙ طـق كظ٠

 ٓظلًَيش اكييحٛٔخ حُو٘يذ ٓيٖ ٗي٣َلظ٤ٖ ٓيٖ طظًَيذ حُظي٢ حُٜيالرش رخٓيظؼٔخٍ حُٜيِذ أٝ حُليَى ٣ٝظْ      

 .حُلَ٘س ؿْٔ ٓغ ٣ظ٘خٓذ ٓـَٟ ر٤ٜ٘ٔخ ه٘ز٤ش هخػيس ػ٠ِ ػخرظش ٝحألهَٟ
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 حُٜيالرش ٓـيَٟ ك٢ ٝحُزطٖ حُٜيٍ ٖٓ ًَ ٣ٌٕٞ ك٤غ(  ٓؼال كَحٗش)  ِٛزٜخ حَُٔحى حُلَ٘س غطٟٞ      

 ُـٔييْ حُؼِيي١ٞ حُٔييطق ٣ٌييٕٞ رل٤ييغ حُٜييالرش رٔـييَٟ ٜٗخ٣ظييٚ ٝطؼزييض حُل٘ييَس ٛيييٍ كيي٢ حُيييرّٞ ٣ـييَُ، 

 حُـيخٗز٤ٖ ٖٓ حُٜالرش ٣َٗلظ٢ ػ٠ِ حألؿ٘لش طلَى.  ٝحكي ٓٔظٟٞ ك٢ حُٜالرش ٣َٗلظ٢ ٝٓطل٢ حُلَ٘س

 ٝهيَٕٝ حألٍؿيَ)  حألهيَٟ حُل٘يَس ُٝحثيي ٝطٞؿيٚ رخُييرخر٤ْ ٣ؼزظيخٕ حُيٍٞم ٓيٖ ٗي٣َط٤ٖ رٞحٓطش ضٝطؼز

 ٛـٔيخص ػيٖ رؼ٤ييس ُظـيق أ٣يخّ ُز٠يؼش حُٜيالرش ػِي٠ حُل٘يَس ٝطظيَى، حُطز٤ؼي٢ ٟٝؼٜخ ك٢(  حالٓظ٘ؼخٍ

 . حُللع ٛ٘يٝم ا٠ُ ط٘وَ ػْ، حألهَٟ ٝحُلَ٘حص حَُ٘ٔ
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  ٓلخ٤َُ ك٢ حُللع*

 طـ٤ٔؼٜيخ طيْ حُظي٢ ُِل٘يَحص أٝ،  ؿخكيش كلظٜيخ ٣ٜيؼذ حُظي٢ حُل٘يَحص كلع ك٢ حُط٣َوش ٌٙٛ طٔظويّ      

 ٓيٖ هطيَحص ٓيغ ًليٍٞ% 70 ٓيٖ طظٌيٕٞ كخكظش ٓخىس ك٢ ٝطللع ًز٤َس رؤػيحى ح٠ُٞث٤ش حُٜٔخثي رٞحٓطش

 حَُٛيخٙ روِيْ ٌٓظٞريش رخُؼ٤٘يش حُوخٛيش حُٔؼِٞٓيخص ٍٝهيش طٟٞيغ . حُل٘يَس ُٝحثي طِٜذ ُٔ٘غ حُـ٣َِٖٔ

 . ٥هَ ٝهض ٖٓ حٌُلٍٞ اٟخكش ٓغ ٓلٌْ رـطخء حُِؿخؿش ٝطلٌْ حُللع ؿخؿشُ ىحهَ

   حُٔئهض حُللع

 أٝ حُ٘لظيخ٤ُٖ ٓيٖ ٤ًٔيش ٓيغ حُيٍٞم ٖٓ أؿِلش ٝطِق ٛٞك٢ هطٖ ٖٓ ١زوظ٤ٖ ر٤ٖ ٓئهظخ حُلَ٘حص طللع      

 ٓيٖ ط١ٞٝط حٍُٞم ٖٓ ٓٔظط٤ِش هطؼش رؤهٌ حٍُٞم أؿِلش ٝطـِٜ،  حٌَُرٕٞ ٣ًٍِٞي ٍحرغ ٓخىس ٖٓ هطَحص

 .  ظَف ٤ٛجش ػ٠ِ ٓظوخرِظ٤ٖ ُح٣ٝظ٤ٖ

 ُلي٤ٖ ُللظٜيخ اىٍحؽ أٝ ٛي٘خى٣ن كي٢ حألؿِليش ٝطٟٞيغ حُـيالف ػِي٠ رخُؼ٤٘يش حُوخٛش حُز٤خٗخص ٝطٌظذ      

 . حٓظؼٔخُٜخ

  حُٔـ٣َٜش حَُ٘حثق رٞحٓطش حُللع

 رؼٞ ُللع ٝأ.  ٝحُظ٣َْ ٝحُٖٔ ٝحُزَحؿ٤غ ًخُؤَ ؿيح حُٜـ٤َس حُلَ٘حص كلع ك٢ حُط٣َوش ٌٛٙ طٔظويّ

 ٝحُؼـييٍٞ حُلييْ ٝأؿييِحء ٝحألؿ٘لييش حالٓظ٘ييؼخٍ ٝهييَٕٝ حألٍؿييَ ٓؼييَ حُل٘ييَس ؿٔييْ كيي٢ حُِٝحثييي أٝ حألؿييِحء

 . ٝؿ٤َٛخ حُٜٞحث٤ش ٝحُوٜزخص حُظ٘ل٤ٔش

 : حُظخ٤ُش حُوطٞحص ربطزخع حُٔـ٣َٜش حَُ٘حثق طل٤٠َ ٣ظْ        
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 حُظلٌـــي  - أ

 ًخ٣ٝيش ٛيٞىح)  حُٜٞى٣ّٞ ٤ٛي٤ًٍٔٝي ٖٓ% 15 أٝ% 5 ٓلٍِٞ ك٢(  حُلَ٘س أؿِحء)  حُؼ٤٘خص طؼ٠ِ      

 حألؿِحء ٌٛٙ ٛالرش ٓيٟ ػ٠ِ حُـ٤ِخٕ ٓيس ٝطؼظٔي( ،  حُزٞطخّ)  حُزٞطخ٤ّٓٞ ٤ٛي٤ًٍٔٝي أٝ( 

 ط٘ويغ،  حُزؼيٞٝ أٝ حُل٠ي٢ حُٔئي ٓؼيَ ٤ٍٛليش ًخِٓيش ُل٘يَس ٓـ٣َٜيٚ ٗيَحثق ُظل٠ي٤َ رخُ٘ٔيزش أٓيخ      

 ٓيٖ حُؼ٤٘يش ط٘ويَ.  ىه٤ويش20 ُٔييس حُييحكت أٝ حُزيخٍى حُزٞطخ٤ّٓٞ أٝ حُٜٞى٣ّٞ ٤ٛي٤ًٍٔٝي ٓلٍِٞ ك٢ حُلَ٘س

 أهيَٟ ٓيَس حُؼ٤٘يش ط٘ويَ ػيْ،  رؼ٘خ٣يش حُٔظلٌٌيش حُ٘يٞحثذ ٝؿِحُش ُِـَٔ ٓخء رٚ ٛلٖ ك٢ ٝطٟٞغ حُٔلٍِٞ

 . حُؼِـ٢ حُو٤ِي كخٓٞ ٖٓ ه٤َِ ػ٠ِ ٣لظ١ٞ ٓخء ا٠ُ

 حُٔخء اُحُش  - د

 ٓييٖ طٜييخػي٣ش ط٤ًَييِحص كيي٢ ٟٝٝييؼٜخ حُلييخٓٞ حُٔييخء ٓييٖ ٜييخر٘وِ حُؼ٤٘ييش ٓييٖ حُٔييخء اُحُييش ػ٤ِٔييش طييظْ      

 : ًخ٥ط٢ ط٤ًَِ ٌَُ حُٔليى ٝحُِٖٓ حُظ٤ًَِحص طَِٔٔ َٓحػخس ٓغ،  حٌُلٍٞ

 ىهخثن      10-5 ُٔيس                     %30 ًلٍٞ -1

 ىهخثن   10 - 8  ُٔيس                     %50 ًلٍٞ -2

 ىه٤وٚ  15 - 10 يسُٔ                     %70 ًلٍٞ -3

 ىه٤وٚ  20 - 15 ُٔيس                     %85 ًلٍٞ -4

 ىه٤وٚ  20 - 15 ُٔيس                     %95 ًلٍٞ -5

 ىه٤وٚ  30 - 20 ُٔيس                   %100 ًلٍٞ -6

 كيخى ؿ٤َ ٢ِٓو رٞحٓطش حُؼ٤٘ش ػ٠ِ رلٌٍ رخ٠ُـ٢ أهَ ح٠ُ ًل٢ُٞ ط٤ًَِ ٖٓ حُؼ٤٘ش ٗوَ ػ٘ي ٣ٜٝ٘ق      

 طؼ٠٣َيٜخ ٣ـيذ ح٤َُٛليش أٝ حُيه٤ويش ُِل٘يَحص حُٔـٜي١َ حُظل٠ي٤َ كخُش ٝك٢ حُؼ٤٘ش أٗٔـش حٌُلٍٞ ٤ُظوَِ

 ُظ٤ًَِحص

 حُظ٣َٝن -ؽ 

 طـلييق.  حُـييَٝ ُيي٘لْ حُوَٗلييَ ٣ُٝييض حُز٘يي٣ِٖ ٣ٔييظويّ ًٔييخ حُ٘ييلخك٤ش ػ٤ِٔييش كيي٢ ح٣ُِِييٍٞ ٣ٔييظؼَٔ      

 15 ٓيٖ ح٣ُِِيٍٞ ح٠ُ ٓزخَٗس ط٘وَ ػْ ط٤َٗق ٍٝهش ٠ِػ رٟٞؼٜخ حُٔطِن حٌُلٍٞ ٖٓ حُلـْ ًز٤َس حُؼ٤٘خص

 هزيَ ح٣ُِِيٍٞ ٓلِيٍٞ كي٢ ٣ٞ١ِش ُٔيس حُؼ٤٘ش طزو٠ أال ٣ٝـذ ح٢ُ٘ رؼٞ ٗلخكش أٝ ٍحثوش ُظٜزق ىه٤وش 20 -

 أؿِحإٛخ طظٌَٔ ال كظ٠ اػيحىٛخ

 ح٣َُ٘لش ػ٠ِ حُؼ٤٘ش اػيحى  - ى

 ه٤ِِيٚ ٤ًٔيش ٓ٘ظٜيلٜخ ك٢ ٣ٟٝٞغ حُٔطِن ٍٞرخٌُل ؿ٤يح حُِؿخؿ٤ش ح٣َُ٘لش ط٘ظق حُظ٣َٝن ػ٤ِٔش رؼي      

 طٌي٣ٖٞ ُظـ٘يذ اريَس رٔٔخػيس ٓخثَ رٟٞغ حُِؿخؿ٢ ح٣َُ٘لش رٔخء ٝطـط٠ حُؼ٤٘ش ػ٠ِ رِْٔ ً٘يح ٛٔؾ ٖٓ

 ػِي٠ أالُٓيش حُز٤خٗيخص ٝطٌظيذ رطخهظ٤ٖ أٝ رطخهش ح٣َُ٘لش رطَك٢ طِٜن ًُي رؼي حُؼ٤٘ش ك٢ ٛٞحث٤ش كوخػخص

 . رخَُ٘حثق هخٛش اىٍحؽ أٝ ػِذ ك٢ لعٝطل طـلق ػْ حُٜ٘ي١ رخُلزَ رطخهش ًَ
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 عٍٛن اٌؾؾشاد

 السلوك فً الحشرات نوعان : 

: نان يعتمة عل  خصسبص منينث  ف  الجهسز العصب  نقة يكن  بسيطس Innateسلنك فطي  :  -1

ال يعةن فعال منعكسس لمإثي مس )استطسل  الخيطنم عنة الشعني بنجنة ؼياء ، اعتةال الجسم ايا 

أمس  orientationنب  ( أن يكن  أكثي تعقيةا كمس ف  حسالت انمسط التنجي   نضعت الحشي  مقل

الحسالت األكثي تعقيةا الت  تتعيض النطالق المإثي)ايمن  أن فيينمن  أن عنامل طبيعي  أخي  

 مثل الحياي  ناليطنب ( .

 

الفية ، : ال يني  بل يكتس  م  خالل التفسعل مع البيب  خالل حيس  learnedسلنك مكتس  :  -2

 أ  نتيج  للخبي  . نيمك  التحكم ف  سلنك الحشيات عصبيس أن ايمننيس أن نياثيس .

 

 نفيمس يل  شيح لبعض سلنكيست الحشيات الت  تيتبط بؤنشطتهس المختلف  :

 

 Feeding التغذية

 يمك  تقسيم الحشيات تبعس للؽياء الي  تتنسنل  ال  المجمنعست التسلي  :

، آكالت  phytophagous، آكالت نبست  saprophagous insectحشيات متيمم  

، نيطلق عل  الحشي  الت   mycetophagus، آكالت فطي  zoophagousحينانست 

 . omnivorousتتؽي  عل  أكثي م  ننع م  األنناع السسبق  متننع  الؽياء )كسنس ( 

 

 :Saprophagous insect الحشرات المترممة

أن حيناني  متحلل  مثل األنياق المتنسثي  نالثمسي المتخمي  نجث   تعيش عل  مناة عضني  نبستي 

الحينانست النسفق  نالين  . نا  يات أامي  بسعتبسي أنهس تسسعة ف  التخلص م  ايه المناة . 

نتستفية مثل ايه الحشيات م  الكسبنست الحي  الةقيق  الت  تنجة ف  ايه المناة نليلك تعتبي م  

 Microphagousقيق  . آكالت الكسبنست الة

 

 : phytophagousآكالت النباتات 

تشكل النبستست الحي  المصةي اليبي  للؽياء للؽسلبي  الع م  م  الحشيات ، نا  تلتهم جميع 

أجزاب  ةن  استثنسء . نتتخي بعض الحشيات م  النبست مؤن  تلجؤ الي  نتحتم  ب  خسص  

 الييقست نالحنييست .

نالفست االنياق   leaf minersة  التخصص )مثل صسنعست األنفسق نقة تكن  الحشيات شةي 

leaf rollers  نثسقبست السسقstem borers ) نتبة  بعض الحشيات تفضيال لننع أن أنناع

 قليل  م  النبستست )خنفسسء القثسء( نقة ال تبة  تفضيال أل  نبستست معين  ) الجياة نالنطسط ( .
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 Zoophagous Insectsآكالت الحينا  

تضم الطفيليست نالمفتيسست . نالطفيليست قة تكن  خسيجي  تعيش عل  السطح الخسيج  لجسم 

العسبل ) القمل القسيض ، القمل المسص ، نالبياؼي  نجميعهس طفيليست خسيجي  عل  الفقسييست 

سج  بسستثنسء القمل القسيض الي  يتطفل أيضس  عل  الطيني ( أن تكن  ةاخلي  التطفل ) تهسجم أن

 العسبل ( . 

تميل الحشيات الكسمل  للقمل ال  أ  تبق  عل  العسبل ، نتسخي من  جيعست متقطع  م  الةم . أمس ف  

يات الجنسحي   نكيلك الحنييست  انس  البعنض نبعض الحشيات الكسمل  المسص  للةم م  يتب 

 يع  م  الةم ثم تبتعة عن   .نالحشيات الكسمل  لبق الفياش ، فسنهس تزني العسبل الفقسي  فقط ألخي ج

تتطفل ييقست يات الجنسحي  ةاخلّيس  عل  القنس  الهضمي  نالجين  األنفي  لبعض حينانست المزيع  

  Myiasis   نتسب  لهس التةنية 

تضع مع م الحشيات بيضهس ف  األمسك  الت  تضم  فيهس عثني صؽسياس بعة الفق  عل  ؼيابهس 

 تخةم الحشيات طيقس  اخي  للعثني عل  الؽياء منهس : المفضل . نف  أحيس  أخي  تس

 حسس  البصي  .1

حي  يمك لنحل العسل نأب  ةقيق تمييز شكل االزاسي نلننهس . كمس تعتمة حنييست اليعسش 

 نفي  النب  عل  ايه الحسس  ف  العثني عل  فييستهس .

 حسس  الشم  .2

مس تنجي  بعض أنناع الفياشست تنجي  حشيات الين  ال  يابح  االمننيس المنبعث  من  ، ك

  ( Papilio demoleus) نأب  ةقيق ال  يابح  الزينت الطيسي  الت  تنبع  م  بعض النبست

 حسس  اللم   .3

 نيلك ع  طييق المالم  الشفني  نالمالم  الفكي  . 

 الحياي  ناليطنب   .4

لعسبل . فقمل الجسم نتستخةمهس الطفيليست الخسيجي  للفقسييست يات الةم الحسي ف  العثني عل  ا

 %76م نيطنب  نسبي  29.9 -26.4يفضل المناة يات النسيج الخش  نحياي  تتيانح مس بي  

 Reproductionالتكاثر 

 

يمك  التقسء اليكني بسالنس  الجياء التزناج بطييق  أن أكثي م  طيق االتصسل البصي أن 

ألنث  نالت  ت هي ل  كجسم متحيك الشم  أن السمع  . فف  الحسل  األنل  قة يقتي  اليكي م  ا

عضن   fire flyي  حجم منسس  . يتصسةؾ نقنع  ف  ميم  البصي . نقة يستخةم يبسب  النسي 

االضسء  من  م  كال الجنسي  أن قة ينفية ب  اليكي ةن  األنث  لةعن  الطيؾ اآلخي للتزانج . 

 نا  ةعن  متخصص  . 

افياز الفيينمن  الجنس  الي  قة يفيزه أحة  نف  حسل  االتصسل الشم  يتم يلك ع  طييق

 الجنسي  أن كالامس .

(Jacobson,1965)   نان يثيي أفياة الجن  اآلخي م  الننع نفس  ع  طييق المستقبالت الت

 تنجة عل  قين  االستشعسي فينطلق خؾ األنث  الت  أفيزت الفيينمن  نيتم تلقيحهس .
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الطيؾ اآلخي مثل احتكسك االجنح  ف   نتحة  بعض الحشيات أصناتس  مميز  لجي 

 صياصيي الؽيط أن طني  األجنح  عنة الطييا  ف  انس  البعنض . 

نقة يإة  تجمع الحشيات يكنيا  نانسثس  بعة خينجهس م  العياي  أن انتهسبهس م  نضع البيض 

 أن التؽيي  ال  لقسء الطيفي  ن اتمسم التلقيح .

نقة يتم بةنن  . ا  طني  أجنح  انس  البعنض عنة   courtshipنقة يسبق التلقيح بسلؽزل 

الطييا  يجي  اليكني نيحفزاس عل  التلقيح . كمس أ  الجسي  الجنس  الي  تفيزه انس  بعض 

الحشيات يثيي اليكني نيةعناس ال  الؽزل ناليؼب  ف  التلقيح . نقة يسب  التسنف  لل في 

 بسحة  االنس  عياكس  بي  اليكني .

مكس  لتتم في  عملي  التزانج كمس يحة  ف  كثيي م  أنناع الطيني فهن أمي ؼيي  أمس تخصيص

 شسبع بي  الحشيات ، 

تةافع ع  أمسك  تحةةاس  –كمس ف  يكني اليعسشست نصياصيي الؽيط  –نا  كس  البعض منهس 

 لهيا الؽيض نتقسبل اليكني الت  تحسنل اقتحسم المنطق  بقتسل عنيؾ . 

ناألنث  أثنسء عملي  التلقيح نضعس  معينس  يختلؾ م  يتب  ألخي  نقة يختلؾ  نيؤخي كل م  اليكي

 فيمس يل  :    (Atkins 1980)ةاخل اليتب  الناحة  . نيمك  تلخيص ايه االنضسع 

األنث  فنق اليكي بحي  تالم  بط  األنث   هي اليكي مثل البياؼي  نالقمل نالصياصيي  -1

 . 

 بط  األنث  اليكي مثل يبس  مسين . األنث  فنق اليكي بحي  تالم   -2

اليكي فنق األنث  بحي  تالم  بط  اليكي بط  األنث  نتصل نهسيت  ال  أسفل جسم األنث   -3
 .كمس ف  أنناع اليبس  نفي  النب 

اليكي بجسن  األنث  نتصل نهسي  اليكي ال  نهسي  األنث  كمس ف  بعض أنناع اليبس   -4
نؼمةي  األجنح  نشبكي  األجنح  ننصفي  األجنح  نحيشفي  األجنح  نؼشسبي  األجنح  

 نمتشسبه  األجنح  
 ٜٗخ٣ش حًٌَُ طٞحؿٚ ٜٗخ٣ش حألٗؼ٠ ك٢ ٟٝغ ٓؼٌّٞ ٝرل٤غ ٣ٌٕٞ :  -5

 laemophloeus) ح ( ظَٜ ًَ ٖٓ حألٗؼ٠ ٝحًٌَُ ألػ٠ِ ٓؼَ ه٘لٔخء حُلزٞد حُٔلِطلش 

Sp  . 

 ٌُرخد ٝؿِي٣ش حألؿ٘لش . )د( ظَٜ حألٗؼ٠ ألػ٠ِ ٝظَٜ حًٌَُ ألٓلَ ٓؼَ رؼٞ أٗٞحع ح

)ؿـ( ظَٜ ًَ ٓ٘خًٌَُ ٝحألٗؼ٠ ألػ٠ِ ٌُٖٝ طلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ ُح٣ٝش ٓ٘لَؿش ٓؼَ ه٘لٔخء حُوخرَح 

Trooderma Sp . 

 Escape and Defenceاٌٙشٚة ٚاٌذفبع 

طِـؤ رؼٞ حُلَ٘حص ح٠ُ حَُٜٝد رٔـَى ٗؼٍٞٛخ رؤ١ طٜي٣ي كظ٠ ُٝٞ ًخٗض طٔظِي ٤ِٓٝش 

 حُلٔخ٣ش ك٢ حُلَ٘حص ٓخ ٢ِ٣ :  أهَٟ ُِلٔخ٣ش . ٖٝٓ ٝٓخثَ

 حُظ٘زٚ  -1
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ٜٓ٘خ رؤٍٝحم حُ٘زخص أٝ كَٝػٚ أٝ أٗٞحًٚ ... حُن ٝط٘زٚ حٕ ط٘زٚ حُلَ٘س أٝ أؿِحء 

حُزؼٞ ٜٓ٘خ رلَ٘حص حهَٟ طظـ٘زٜخ حُٔلظَٓخص حُلوخ٣ٍش ٖٓ هالٍ هزَطٜخ رخُِٔؼخص 

 حُٔخٓش ، ٝحالكَحُحص حُِٔظٜزش ٓخ ٢ٛ حال أٓؼِش ُِلٔخ٣ش :

 ل٣ٌَ ح١الم أٛٞحص ط -2

أٛٞحص   Orthopteraططِن حُلَ٘حص حُظ٢ ط٘ظ٢٘ ح٠ُ ٍطزش ٓٔظو٤ٔش حألؿ٘لش 

 طل٣ٌَ حٓظؼيحىح  ُِيكخع ػٖ حُلَ٘حص حُظ٢ ٖٓ ٗلْ ٗٞػٜخ . 

  ر٘خء حُؼٕ٘ٞ أٝ حَُ٘حٗن أٝ حأل٤ًخّ -3

 ٓخ ٢ٛ حال١َم ُِلٔخ٣ش .

 . Repugnatorial glands حكَحُ ٓٞحى ٤ٔ٤ًخث٤ش ٟخٍس ٖٓ ؿيى هخٛش  -4

ًحص   ٣َPapilioن حَُٗق ػ٠ِ ٓطق حُـِي أٝ حٗوالد حُـيس ٝططخ٣َ حُٔخىس )٣َهخص طوَؽ ػٖ ١

ط٘طِن ُألٓخّ ك٢ ٌَٗ ًٍحػ٤ٖ ػ٘ي ٗؼٍٞٛخ   osmeteriaؿيى ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع هِق حَُأّ 

أٝ  (Eisner and Meinwald ,1965)، ٝطلٞف ٜٓ٘خ ٍحثلش حكَحُ كؼخٍ ٟي حَُ٘ٔ .   رخُظٜي٣ي (

، حرَس حُؼـُٞ ٝرؼٞ حُو٘خكْ ( . حٕ  stink bugس ُٔٔخكش ) ًٔخ ك٢ ٣ظ٘خػَ حُٔخثَ ٜٓ٘خ روٞ

حُٔٞحى حُظ٢ طلوٖ ٝحُظ٢ طَطز٢ رخُـيى  حُٔخٓش ُـ٘خث٤ش حألؿ٘لش حُالٓؼش ٝحُ٘ؼٍٞ حُالًػش ُزؼٞ 

 ٣َهخص كَٗل٤ش حألؿ٘لش ٝحُِؼخد حُٔخّ ُزؼٞ ٜٗل٤ش حألؿ٘لش ٣ٌٖٔ إٔ طٟٞغ ٟٖٔ َٓطزش حُيكخ

 ع ح٤ٔ٤ٌُخث٢ . ٝؿ٤َٛخ 

   reflex bleedingح٣ُِ٘ق حالٗؼٌخ٢ٓ  -5

 ٣Coccinellidae Meloidaeليع ك٢ رؼٞ أٗٞحع حُو٘خكْ حُظخرؼش ُِلٜخثَ 

Chrysomelidae   هطَحص حُيّ ًخٓظـخرش أل١ طٜي٣ي ٝٛٞ حٛطالف ٣طِن ػ٠ِ ظخَٛس هَٝؽ

ٖٓ ػوٞد ػ٠ِ ٓطق حُـْٔ حٓظـخرش ُظ٘ز٤ٚ ػٜز٢ . ٣ٝلظ١ٞ ىّ رؼٞ حُو٘خكْ حُلَحهش ػ٠ِ 

طليع كَٝهخ  ػ٠ِ ؿِي حالٗٔخٕ . ٝطؼظزَ ٌٛٙ ٤ِٓٝش ُلٔخ٣ش حُلَ٘س   Cantharidinحى ِٜٓزش ٓٞ

ّ ( . ٝطِـؤ حُ٘طخ١خص ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُلَ٘حص حُ٘زخط٤ش ح٠ُ ٌٛٙ 1987ٖٓ أػيحثٜخ ) ه٤ِلش ، 

 حُظخَٛس ػ٘ي ٗؼٍٞٛخ رخُوطَ . 

 اٌزؾزذ ٚاٌٙغشح

Dispersion and Migration 

أٝ حُٜـَس حٓظـخرش ُؼٞحَٓ ر٤ج٤ش ؿ٤َ ٓ٘خٓزش ُِزلغ ػٖ أٓخًٖ أهَٟ طٞكَ  ح٠ُ حُظ٘ظض طِـؤ حُلَ٘حص

حُـٌحء ، ٝحُلٔخ٣ش ، ٝىٍؿخص حُلَحٍس ، ٝح١َُٞرش حُٔ٘خٓزش ، ٌٝٓخٗخ  آٓ٘خ ُِظِحٝؽ . ٝهي طلَٔ حُلَ٘حص 

َ٘ٔ ) حُـَحى ( أٝ حُظ٤خٍحص حُٔخث٤ش . ٝهي طظْ ٤َٓح ػ٠ِ حألهيحّ ًٔخ ك٢ رؼٞ أٗٞحع حُ رٞحٓطش ح٣َُخف

(Kennedy ,1975)  ٝطظؤػَ حُلَ٘حص حُٜٔخؿَس  ك٢ حطـخٜٛخ رخ٣َُخف ٝال طٔظـ٤ذ أل١ ٓئػَحص– 

٣ٝلظ١ٞ حَُٔد ػخىس ػ٠ِ حالٗخع ؿ٤َ حُ٘خٟـش حُظ٢ هي طٌٕٞ ٜٓلٞرش حٝ ؿ٤َ  –هخٛش أػ٘خء ٤١َحٜٗخ 

 ٜٓلٞرش رخًٌٍُٞ . ٝٛ٘خى ػالػش أٌٗخٍ ُِٜـَس

 (Johnson , 1966)  : 
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  تنالةاس لتضع بيضهس ف  أمسك  أخي  نتمنت انسك.نايه الحشيات تكن  حشيات تؽسةي أمسك -1

 قصيي  العمي مثل الجياة الصحيان  نالنمل األبيض نالم  .

حشيات تؽسةي أمسك  تنالةاس إل  أمسك  أخي  يتنافي فيهس الؽياء نيتم نضج البيض أثنسء ايه  -2

ي  لتضع البض )بعض أنناع الميحل  نتعنة اإلنس  مي  أخي  إل  أمسك  تنالةاس األصل

 اليعسش( .

حشيات تؽسةي أمسك  تنالةاس إل  أمسك  بيستهس الشتن  أن الصيف  ثم تعنة إل  أمسك  تنالةاس  -3

 (.Noctuidaeاألصلي  ف  المنسم التسل  )بعض حشيات الفصيل 

 بن ييتي  لتفسيي  ساي  الهجي  : 1969عسم   Johnsonنقة تقةم  

 ل  أ  الحشيات تلجؤ إل  الهجي  لمناجه   ينؾ سيب  تسنة المنطق  .:تشيي إ النظرٌة األولى

: تشيي إل  أ  الهجي  تكن  استجسب  لتؽييات ف  اإلفيازات الهيمنني  مقتين   النظرٌة الثانٌة

 بتؤثييات بيبي  معين  كسالزةحسم نقصي النهسي .

 communicationاالتصال )التخاطب( 

 الحشيات كسآلت  : يمك  تقسيم نسسبل االتصسل بي 

 Tactileاتصسل بسللم  

 ( .Wilsonنيحة  يلك ف  حسل  التالم  المبسشي بي  الحشيات كمس ف  حسل  الؽزل أن التلقيح )

 Acousticalاتصسل سمع  

تصةي ع  الحشيات التسبع  لمستقيم  األجنح  نالقسفزات نبعض نصفي  األجنح  نؼمةي  األحنح  نيات 

ن  تةعن إل  التجمع ن التزانج أن اإلنياي ، نيستجي  لهس األفياة م  نف  الننع الجنسحي  أصناتس معي

ثي عل  امتةاة قن  . فقة تإاليي  يسمعن  ايه اإلشسيات . نلهيه اإلشسيات الصنتي  ، السمعي  تؤثيي 

نع أن مسسفست طنيل  . نا  فعسل  ف  ال الم . نيكن  االتصسل بي  أفياة الننع الناحة بهةؾ تمييز الن

أن لإل نياي بسلخطي أن للتنسيق االجتمسع  ، نيكن  بي  أفياة األنناع المختلف  لتمييز الننع   Sexالجن  

 أن للهجنم أن الةفسع .

 Visualاتصسل بصي  

تستطيع الحشيات بحسس  البصي تمييز الحيك  نالمسسف  ناللن  نالضنء المستقط  . نيعتبي الضنء 

 سيل  م  نسسبل االتصسل .الي  تصةيه بعض الحشيات ن

 Chemicalاتصسل كيميسب  

نان أكثي أشكسل االتصسل شينعس بي  الحشيات . نتعيؾ المناة الت  تفيزاس الحشيات ف  ايه الحسل  

بسلفيينمننست . ننعتبي نسيل  اتصسل بي  أفياة الننع الناحة . نتفيز ايه المناة خسيجيس م  ؼةة خسص  

)تفيزاس اإلنس  عسة  لجي  اليكني للتزانج ( ، فييمن  اإلعال  ع  الخطي  ، نمنهس الجسيبست الجنسي 

، نفييمن  الةعن  لجمع الؽياء . نايه الفيينمننست يزنل تؤثيياس بمجية زنال المإثي . نانسك 
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فيينمننست أخي  تإة  إل  سلنك الحشيات م  نف  الننع سلنكس ؼيي قسبل للتؽييي أن التبةيل مثل 

ي  تفيزه ملك  نحل العسل لمنع تطني المبسيض ف  الشؽسالت نمنعهس م  بنسء بينت ملكست الفيينمن  ال

( .Atkins.1980) 

 سموك الحشرات

  Social Relationshipsالعالقات االجتماعية

وىي تمثؿ أعمى صور  Social تسمى العالقات التعاونية القائمة بيف الحشرات مف نفس النوع اجتماعية
والعناية باألطوار الصغيرة في مجتمعات بعض أنواع الحشرات ، وتعد العالقات السموؾ التجمعي 

االجتماعية بيف الحشرات ، مثؿ الموجودة في نحؿ العسؿ والدبابير والنمؿ األبيض ، مف أكثر السموكيات 
 االجتماعية تعقيدًا بيف الحيوانات ،

 أنواع السموك في الحشرات 

 : ماعيةالحشرات ذات المعيشة االجت 1.  

 ) واألبناء ( Parents ) يعيش فييا اآلباء ( Colony ) يقصد بيا وجود أفراد النوع الواحد في مستعمرة

Progeny ) في مكاف واحد وأىـ ما يميز أفراد المستعمرة ىو وجود التعاوف بينيـ لمحفاظ عمى بقائيا 

 الحشرات ذات المعيشة االنفرادية2 .  

 . قط ، ومستقاًل عف األفراد األخرى بما في ذلؾ اآلباءيعيش أفرادىا كؿ لنفسو ، ف

لدرجات السموؾ االجتماعي في الحشرات تبعًا لدرجة االرتباط  ( ( Michener 1969 تصنيؼ ميخنر 
 كما يمي

 Sub social سموك شبه اجتماعي1 .  

بعد فقسو مف البيض ، وىي تمثؿ الحشرات التي يقوـ فييا اإلفراد البالغوف بالعناية بالنسؿ لبعض الوقت 
ولكف يرحؿ اآلباء أو يموتوف قبؿ أف يصؿ نسميـ إلى الطور المكتمؿ النمو مثؿ الصراصير والجراد 

 والبؽ الحقيقي ونطاطات األشجار والخنافس الناخرة لألخشاب

 ( ( Communal سموك تعاوني 2.  
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، ومف أمثمة ذلؾ مجموعة مف  نجد في ىذا النوع أف الحشرات مف جيؿ واحد تستغؿ عشًا واحداً       
إناث النحؿ أو الدبابير تسكف مصادفة أو بانتظاـ في نفس العش إال أف كؿ أنثى منيا تبني خاليا خاصة 
بيا في ىذا العش تمألىا بالمواد الغذائية وتضع فييا بيضيا ، ويوفر وجود ىذه اإلناث في العش 

 . التعاوني الحماية ضد األعداء

 Quasisocial ي ظاهريسموك اجتماع 3.  

وىو سموؾ اجتماعي إلى حد ما ويشبو السموؾ التعاوني إال إف الحشرات جميعيا تتعاوف في العناية 
 بالنسؿ

 Semisocial سموك نصف اجتماعي 4.  

وىذا السموؾ تتصؼ بو بعض أنواع الحشرات نصؼ االجتماعية والتي تتميز بوجود أفراد متخصصة  
 . وأخرى متخصصة في العناية بالنسؿ المنتج Reproductives Forms إلنتاج النسؿ

 Eusocial سموك اجتماعي حقيقي 5.  

ويتميز في وجود حشرات اجتماعية حقيقية في أجياؿ متداخمة ويساعد النسؿ الناتج اآلباء في الحفاظ  
مرات معمرة عمى المستعمرة ، كذلؾ تتميز الحشرات ذات السموؾ االجتماعي الحقيقي بتواجدىا في مستع

متخصصة ، فيناؾ  Castes ) لعدة أجياؿ عمى األقؿ ( بتعاوف األفراد في رعاية الصغار وبوجود فئات
إفراد منتجة لمنسؿ وأخرى غير منتجة مسئولة عف رعاية المستعمرة وتتمثؿ في رتبتيف فقط رتبة متساوية 

 Order : Hymenoptera حةورتبة غشائية األجن  Order : Isoptera ( األجنحة ) النمؿ األبيض

 . متمثمة في النحؿ والدبابير 

 Social Isoptera: مجتمعات النمل اْلبيض

، وكؿ فرديف متزاوجيف يمكف   سموكًا اجتماعيًا حقيقياً  (  ( Termites النمؿ األبيض تسمؾ جميع أفراد 
جنحتيا وتبحث عف مكاف أف ينشئا مستعمرة متكاممة ، فبعد فترة طيراف تزاوجي قصيرة تسقط الحشرات أ

ىنا تضع األنثى   مالئـ ) تحت سطح التربة في غالبية األنواع ماعدا تمؾ التي تياجـ األخشاب مباشرة (
بيضيا الذي يفقس عف حوريات دقيقة عمياء وىي تمثؿ الشغاالت األولى وأثناء نموىا تضطمع ىذه 

طعاـ األشكاؿ المتزاوجة والحوريات الصغيرة وكؿ أنواع النمؿ األبيض  األفراد بميمة البحث عف الغذاء وا 
 تتغذى بأغذية محتوية عمى السميولوز
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التي تضـ أكثر مف ثالثة أرباع   Termitidae تحتوي رتبة النمؿ األبيض عمى عدد مف العائالت أىميا
ات السوطية األنواع الموجودة في الرتبة ، وىذه العائمة التي ىي أصاًل مدارية المنشأ ال تعتمد عمى األولي

 . بؿ تعتمد عمى بكتيريا حمزونية تعيش في األمعاء ليضـ السميولوز

تتكوف مستعمرة النمؿ األبيض مف مجموعات تصنؼ وظيفيًا حسب الدور الذي تؤديو في المستعمرة ، 
كما أنيا تختمؼ شكميًا عف بعضيا بعضًا لذلؾ فيي تسمى أشكااًل أو طبقات ويمكف تميز األشكاؿ التالية 

 : ي المستعمرةف

 Reproductive Forms المتناسالت1 .  

وىي األفراد الخصبة الوحيدة في المستعمرة وتكوف مجنحة كما أف ليا أعينًا مركبة وعوينات بسيطة . 
يتميز جسميا  . وىي األفراد الوحيدة التي تكوف مجنحة وكاممة التجنيح بعد االنسالخ األخير وبعد التزاوج

 . ا يكوف مموف ، ليا زوج مف األعيف البسيطة وعيناف مركبتافبأنو مصفح وعادة م

 : Primary Reproductives  طبقة المتناسالت األولية –أ 

تتقصؼ األجنحة بعد طيراف الزفاؼ ، وبعد اإلخصاب ال يحدث تغير لمذكور في مظيرىا الخارجي أما 
 ه الحالة في معظـ األرضة مف عائمةاإلناث : فإنيا تنتفخ تدريجيا بسبب تضخـ المبايض ، وتشاىد ىذ

Termitidae   سـ . وعادة ما يكوف في المستعمرة  9الممكة( نحو )والتي يصؿ فييا طوؿ بطف األنثى
 . فردا واحدا متناسال مف كال الجنسيف ويعيش كؿ منيما حياة طويمة نسبيا إذا ما قورنت بالطبقات العقيمة

 :  Supplementary Reproductives طبقة المتناسالت المساعدة –ب 

وىي أفراد ناضجة قادرة عمى إنتاج البيض والحيوانات المنوية ، ولكف نموىا الكمي يعتبر ناقص جزئيا ، 
وىي شاحبة الموف بالمقارنة مع المتناسالت األولية واقؿ تصمب وعيونيا المركبة المختزلة . وال يكتمؿ 

ىا التي ليا قواعد لألجنحة بالمتناسالت الثانوية نمو أجنحتيا بع االنسالخ األخير وتسمى أفراد
Secondary reproductives .  أما األفراد التي ال تنمو بيا قواعد لألجنحة فيطمؽ عمييا متناسالت

ويحؿ واحد أو أكثر مف المتناسالت المساعدة مف الجنسيف تقريبا  Tertiary reproductivesثالثية 
 . لية وتعرض النقص في ىذه األفرادمحؿ ما يموت مف المتناسالت األو 

 : واألفراد العقيمة غير المجنحة توجد في صورتيف ىما

 : ( workers ) الشغاالت1 –  
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الشغاالت تمثؿ الغالبية العظمى مف مستعمرة النمؿ ، وىي تزاوؿ جميع األعماؿ والواجبات التي       
العموية مييأة لمقرض ، وأعينيا المركبة غير  تشمؿ جمب الغذاء وبناء العش والعناية بالصغار . الفكوؾ

 . موجودة عادة . لكف الشغاالت التي تعمؿ نيارا تكوف ذات جسـ مموف كما توجد ليا عيوف مركبة

 : ( Solders ) الجنود2 –  

إما مف اإلناث والذكور أو مف اإلناث فقط أو الذكور فقط . تتميز الجنود بالرأس المييأة لمدفاع عف       
لمستعمرة خصوصا ضد النمؿ . يتضخـ فييا الفكاف العموياف ويكوف شكميا اسطواني وأحيانا يكونا ا

مستقيما الحواؼ منحنياف وفي بعض األنواع يضمر الفكاف وتصبح الرأس مسحوبة فيما يشبو بروز انفي 
 . واد طاردة معرقمةيوجد بو فتحات الغدد الجبيية وىذه الجنود ذوي البوز تدفع الغزاة برشيا أو نفثيا لم

تبنى ألرضة مستعمراتيا تحت التربة وتشتمؿ قرية األرضة في كثير مف األنواع الناضجة عمى جزء   *
أمتار . ويتكوف مثؿ  7ذي قبة يمتد فوؽ سطح األرض وقد يكوف عمى ىيئة المسمة قد يصؿ طوليا إلى 

بعضيا بإفرازاتيا غدية وىي تغطي ىذه التراكيب مف طبقة مغمفة صمبة مف جزيئات التربة . ألصقت ب
غرؼ المعيشة الشبيية بقرص العسؿ . وتعمؿ قرية النمؿ عمى تنظيـ درجات الحرارة والرطوبة داخؿ 

 . العش

   Social Hymenoptera العالقات االجتماعية في غشائية اْلجنحة

ؿ النمؿ ودبابير الورؽ وفي تظير الحياة االجتماعية في الحشرات التابعة لرتبة غشائية األجنحة مث      
 نحؿ العسؿ والنحؿ الطناف ونحؿ الخشب

سموكيًا أكثر منو شكميًا ، كما في النمؿ األبيض ، ولغشائية  Castes تحديد الطبقات  وفي الدبابير يكوف
، حيث تضع اإلناث بيضًا ممقحًا  Sex Determination األجنحة االجتماعية نظاما لتحديد الجنس

ث فقط ، أو غير ممقح تنتج عنو ذكور فقط ، والشغالت في غشائية األجنحة عبارة عف تنتج عنو إنا
إناث عقيمة غير منتجة ، ونالحظ أف السموؾ االجتماعي في غشائية األجنحة تقوـ بو اإلناث الكاممة 
فقط أما اليرقات فيي غير متحركة وال يكوف ليا دور في شئوف الخمية ، أما الذكور فيي مجنحة 

 . حصر دورىا في التمقيحوين

 : مالمح الحياة االجتماعية في الحشرات
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أجزاء فـ الحشرات الكاممة ذات الفكوؾ العموية المييأة لبناء العش ورعاية الصغار باإلضافة  .   .7
 . إلى األعماؿ األخرى كالحصوؿ عمى الغذاء مف مصادر متنوعة

ة مف السموؾ شبو االجتماعي تمارسو بناء العش بناًء متطورًا ، وظيور مستويات متفاوت .   .2
اإلناث مف األميات الطويمة العمر ، الذي مف شأنو أف يؤدي إلى نشوء مستعمرات اجتماعية 

 . حقيقية

الكروموسومات ( والذي تنتج  ) ثنائي الصبغيات –طريقة التكاثر ذات النظاـ الوراثي األحادي  .   .3
 . سموؾ اجتماعي تعاوني عنو عالقات وراثية في الطائفة تؤدي إلى ظيور

وكما ذكر مف قبؿ فاف ظاىرة التكاثر العذري ليا عالقة أساسية بتحديد الجنس في غشائية األجنحة 
االجتماعية . فالبيض غير المخصب ينتج ذكورًا والبيض المخصب ينتج إناثًا . فالنسؿ مف اإلناث 

ا لذلؾ تشترؾ األـ بنصؼ جيناتيا يحصؿ عمى نصؼ صبغياتو مف األـ والنصؼ األخر مف األب . وتبع
مع كؿ مف بناتيا . أما النسؿ مف الذكور فانو يحصؿ عمى صبغي واحد مف كؿ زوج مف الصبغيات مف 

فالصالت الوراثية بيف اإلناث أقوى منيا في الذكور ، فيي منحدرة مف أب واحد كميا تشترؾ  . األـ
مما ازداد وجود الجينات المماثمة لجينات اإلناث بنصؼ الصبغيات األبوية وبنصؼ الصبغيات األمية . وك

ازدادت عنايتيا  –أي إنتاج أخوات يعشف مع أميف  –األخرى في الطائفة بإنتاج أفراد شديدة القرابة ليا 
ويوجد  .بيا وبالدفاع عف المستعمرة ضد األعداء والتي ربما تصؿ إلى حد التضحية بالذات دفاعا عنيا 

ائية األجنحة االجتماعية إلنتاج إناث عقيمات إذا ما وجدت مع أميف في اتجاه عاـ في حشرات غش
ثنائي الصبغيات مف مالمحو القدرة  –مجتمع ذي عالقات اجتماعية حقيقية . كذلؾ في النظاـ األحادي 

عمى التحكـ في النسبة الجنسية في المستعمرة عف طريؽ التحكـ في إفراز الحيوانات المنوية لتمقيح 
 . ا يسمح بتنظيـ إنتاج الذكور باألعداد المطموبة في مواسـ التمقيحالبيض مم

 مجتمع النحؿ1 .  

 يوجد مف أنواع النحؿ كال الشكميف االنفرادي واالجتماعي ، إال أف أكثر مجتمعاتو تعقيدا توجد في عائمة

Apidae  التي تضـ النحؿ الطناف ونحؿ العسؿ والنحؿ غير الالسع . 

أكثر العائالت تطورا في حياتيا االجتماعية . تتغذى أفرادىا بحبوب المقاح و عمى وتعد عائمة النحؿ 
رحيؽ األزىار وعمى أجساميا تراكيب خاصة تساعدىا عمى جمع الغذاء وتخزينو في صورة عسؿ وحبوب 

نوع تعيش حياة اجتماعية أو شبو  455نوع منيا  20,000   لقاح ، وتحتوي عائمة النحؿ عمى أكثر مف
 . ماعية ، بينما تعيش بقية األنواع في لحالة االنفرادية ومعضميا مف ممقحات األزىاراجت
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أنواع مستعمرات النحؿ الموسمية خاصة في المناطؽ المعتدلة ،   Bumble Bees يمثؿ النحؿ الطناف
اف وشبو المدارية تعد معمرة ، يبدأ النحؿ الطن  عمى الرغـ مف أف مستعمراتو في المناطؽ المدارية

مستعمراتو في بداية الربيع عندما تخرج الممكات الممقحة مف بياتيا الشتوي وتطير بحثًا عف أماكف مناسبة 
لبناء العش تحت سطح التربة . يتكوف العش مف عدد قميؿ مف الخاليا الشمعية لوضع البيض وتخزيف 

تربية النسؿ حتى البموغ ، الغذاء ، وعادة ما تضع الممكة عددا مف البيض وتبحث عف الغذاء بنفسيا ل
يتكوف النسؿ كمية مف اإلناث العقيمة التي تتولى ميمة البحث عف الغذاء بينما تتفرغ الممكة كمية لوضع 

 . البيض . تعد الحياة االجتماعية في النحؿ الطناف متقدمة نوعًا ونظاـ الطبقات فيو شبو كامؿ

ف النحؿ الطناف ونحؿ العسؿ ، ينتشر في نوع ويعد وسطا بي 555أما النحؿ غير الالسع فيشمؿ 
المناطؽ المدارية وطوائفو معمرة وتعد الحياة االجتماعية فيو متقدمة ونظاـ الطبقات فيو كامؿ ، يبني ىذا 
  النحؿ عشو في تجاويؼ األشجار، والمباني الميجورة وال يبني اقراصًا شمعية ، بؿ خاليا لوضع البيض

 . في بعض المناطؽ  الجامع لمعسؿوتخزيف الغذاء وىو مف النحؿ 

 Honey Bees نحؿ العسؿ

وأربعة أنواع تحتوي عمى اكسر مف عشريف ساللة  Api s ، ويضـ جنس واحد ىو  Apinae يتبع فصيمة
، 

 ويختمؼ نحؿ العسؿ عف بقية األفراد األخرى في

 . ظيور الفوارؽ السموكية في الحياة االجتماعية التي تصؿ ألعمى مراتبيا .7

 التفاىـ واالتصاؿ بيف أفراد المستعمرةلغة  .2

 المقدرة عمى التحكـ في حرارة الخمية .3

 بناء األقراص الشمعية وغيرىا .4

 : مستعمرة نحؿ العسؿ

 : تتكوف المستعمرة مف عدة أالؼ مف األفراد المنتمية إلى ثالث طبقات ىي

ط أفراد المستعمرة لتعمؿ أنثى واحدة متناسمة ىي الممكة ، ميمتيا وضع البيض والعمؿ عمى تراب1 .  
 . كوحدة متناسقة
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إناث عقيمة ىي الشغاالت وتمثؿ الغالبية العظمى لألفراد في المستعمرة وتقوـ بجميع األعماؿ  2.  
 . المختمفة داخؿ المستعمرة وخارجيا لممحافظة عمى بقاء الطائفة ونموىا وتكاثرىا

 . ، وىي توجد عادة بأعداد قميمة ذكور قادرة عمى تمقيح الممكات في موسـ التزاوج 3.  

 وتحتوي الحضنة عمى أطوار وأعمار مختمفة مف البيض واليرقات والخادرات

ويعد نحؿ العسؿ مف أكثر الحشرات االجتماعية انتشارا عمى وجو الكرة األرضية ، وقد نالت مف البحث 
جدت مع اإلنساف منذ أف خمقو والدراسة ما لـ تنمو الحشرات األخرى ، وقد ذكرت في الكتب السماوية وو 

 . اهلل سبحانو وتعالى

 : طبقات المستعمرة في الحياة التعاونية داخل الخمية

 عش المستعمرة 1.  

ويبنية النحؿ في الطبيعة في كيوؼ الجباؿ وجذوع األشجار أو   Bee  Hive يعرؼ باسـ خمية النحؿ
ظروؼ الطبيعية ، ويتكوف العش مف اقراص داخؿ االبنية الميجورة بعيدا عف المؤثرات الخارجية وال

شمعية متوازية ومعمقة مف طرفيا العموي ومحفور عمييا خاليا سداسية الشكؿ افقية الوضع مف الجيتيف ، 
وجدار كؿ خمية سداسية يشارؾ الخمية التي تجاورىا مما يتيح وجود اكبر عدد مف الخاليا في وحدة 

مستغال مساحة العش بكفاءة ، وبعد الشكؿ السداسي مف ابدع المساحة مستخدمًا اقؿ كمية مف الشمع و 
 . واقوى التراكيب اليندسية الخفيفة ، تستخدـ ىذه الخاليا لتربية الصغار وخزف الغذاء مف العسؿ

في المناطؽ المدارية يبني النحا اعشاشا صغيرة لعدـ حاجتو لتخزيف كميات كبيرة مف الغذاء لتوفره طواؿ 
 . ناطؽ الباردة التي ينعدـ فييا الغذاء شتاءاالعاـ ، بعكس الم

 : طبقات المستعمرة

يمكف تميز طبقتيف تختمفاف شكميا وفيزيولوجيا وسموكيا ، ىما طبقتا االناث الممكة والشغاالت ، وطبقة 
والمستعمرة ىي وحدة بيولوجية متكاممة .الذكور التي توجد في فصمي الربيع والصيؼ لتمقيح الممكات 

ميع افرادىا الداء الوظائؼ الحيوية المختمفة لممحافظة عمى بقائيا ونموىا وتكاثرىا ، وتؤثر يتعاوف ج
الظروؼ البيئية ) مناخ وغطاء نباتي ( وفصوؿ السنة وساللة النحؿ عمى النشاط البيولوجي والسموكي 

 . لممستعمرة
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 : أ . الممكة

ألـ لمذكر والعامالت وممكات المستقبؿ ، تكوف ىي األنثى الوحيدة المنتجة جنسيا في الخمية وعميو فيي ا
بيضة ، وزف كؿ واحدة يكوف مكافئا إلى ذلؾ الذي  7555، فيي تضع غالبا أكثر مف  كاممة الخصوبة 

 . مف جسميا

تختمؼ الممكة عف الذكور والعامالت ، بكبر حجميا وطوؿ بطنيا وقصر اجنحتيا وليا آلة لسع وجياز 
فريع تقريبا ،وظيفة الممكة االساسية وضع البيض وىي  455ؿ منيما عمى تناسمي ذو مبيضيف يحتوي ك

في اليواء خارج الخمية تبقى فييا وال تغادرىا ابدًا طواؿ حياتيا . التي تمتد مابيف   بعد طيراف التمقيح
. تضع خالليا ما قد يصؿ الة مميوف بيضة . ويعتمد نشاط الممكة في  ثالث الى اربع سنوات او اكثر  

وضع البيض عمى ساللتيا ) عامال وراثيا ( وقوة المستعمرة وتوفر الغذاء وتوافر االقراص الشمعية 
 . وظروؼ الطقس

والممكة مسئولة كذلؾ عف ربط افراد المستعمرة لتعمؿ وحدة واحدة يسودىا التعاوف والنظاـ ويتحقؽ ذلؾ 
غدد الترجات البطنية ومف غرفة آلة المسع . بمساعدة الفيرمونات التي تفرزىا الممكة مف الغدد البمعومية و 

وتنتشر ىذه المادة الى جميع اجزاء المستعمرة بواسطة الشغاالت عندما تالمس الممكة لتغذيتيا او عف 
طريؽ التطاير او حركة الممكة وسيرىا عمى االقراص الشمعية . وانتشار الفيرموف في المستعمرة لو دور 

ـ العمؿ وتشجيع العمميات الحيوية كبناء االقراص الشمعية وتييئة الخاليا اساسي في ترابط االفراد وتنظي
 . السداسية لوضع البيض وتشجيع النحؿ لمسروح وجمع الغذاء

كما اف ليذه المادة دور مثبط يمنع انتاج ممكات جديدة ونمو الجياز التناسمي في الشغاالت وبالعكس  
انخفاضيا عف المعدؿ الحرج لكبر سنيا يؤدي الى تشجيع  فاف غياب فيرمونات الممكة عف المستعمرة أو

الشغاالت النتاج ممكات جديدة لمحفاظ عمى بقاء المستعمرة ، والى ظيور شغاالت واضعة لمبيض في 
 حالة عدـ وجود بيض او يرقات صغيرة مف انتاج االـ ،

 ب . الشغاالت 

ذا جاز ىى أصغر أفراد المستعمرة حجمًا، وىى إناث غير كامم       ة النمو ذات مبايض صغيرة وا 
التعبير فإنيا ال تنتج بيض فيما عدا عندما تصبح الطائفة عديمة الممكة. وأكثرىا عددا إذ تحوي 

ألؼ شغالة ، ويقؿ العدد خالؿ الشتاء والربيع المبكر فإف الشغاالت التي  755 – 65المستعمرة عمى 
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يتناقص، وفى أواخر الربيع فإف أعداد الشغاالت تبدأ في  أجيدتيا عممية التشتية تموت لذلؾ فإف تعدادىا
 ,التزايد حيث أف إنتاج الشغاالت الجديدة يفوؽ عدد الشغاالت المسنة التي تموت

ىذا ويوجد بالشغالة جميع األعضاء الالزمة لحياة الطائفة مثؿ سمة جمع حبوب المقاح وغدد الشمع       
 . وغدد الرائحة وىى أعضاء ضرورية

ياة الشغالة عبارة عف سمسمة مف المياـ التي تزاوليا حيث تنتقؿ الشغالة مف مزاولة عمؿ إلى عمؿ وح
آخر طبقًا لعمرىا، والشغالة تقريبًا تصؿ إلى نصؼ حجـ وزف الممكة التي تعتبر األنثى الحقيقية الوحيدة 

تناولو وكذلؾ حجـ العيف في الطائفة، ىذا ويتـ تثبيط النمو الكامؿ لمشغالة عف طريؽ الغذاء الذى ت
 .السداسية التي نشأت فييا

أسابيع فقط في فصؿ النشاط والذي يمـز ليا فيو الطيراف الذى  6إلى  5وتعيش شغالة نحؿ العسؿ مف 
 .يرىؽ خاليا الجسـ، وفى خالؿ فصؿ الشتاء حيث ال تبذؿ مجيودًا كبيرًا فإنيا قد تعيش عدة شيور

   

 .مف الخارج ومف الداخؿ عف جسـ كؿ مف الممكة والذكروجسـ الشغالة يختمؼ كثيرًا 

ىذا وبعض االختالفات الرئيسية تكوف في الغدد، وخاصة غدد الرأس والتي تفرز إنزيـ اإلنفرتيز الذى 
 .يعمؿ عمى تحويؿ الرحيؽ إلى عسؿ وكذلؾ في إنتاج غذاء اليرقات

تكوف مختمفة أيضًا حيث أنيا مصممة  كما أف الحوصمة معدلة لحمؿ الرحيؽ والماء، واألرجؿ الخمفية
 .لحمؿ حبوب المقاح و البروبوليس

 :التقسيم المؤقت لمعمل

يمكف القوؿ أف تقسيـ العمؿ بيف الشغاالت حسب أعمارىا ليس ثابتًا ولكنو قابؿ لمتعديؿ حسب       
 :وذج التالياحتياجات الطائفة وبشكؿ عاـ يمكف أف يكوف تقسيـ العمؿ في الظروؼ العادية حسب النم

عمر يوميف أو ثالثة أياـ : تقوـ النحمة بتنظيؼ نفسيا حيث تنظؼ جسميا وقرني االستشعار  يف 1-  
واألرجؿ ثـ تبدأ في تنظيؼ العيوف السداسية التي خرجت منيا الشغاالت حديثة السف. تستقبؿ غذائيا مف 

 . الشغاالت االخرى
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السداسية المحتوية عمى البيض لتوفر درجة الحرارة أياـ تبقى فوؽ العيوف  6:  3في عمر مف  2-  
يوـ(  3-7المناسبة لفقس البيض يوـ تقوـ الشغالة بتقديـ الغذاء ليرقات الشغالة و الذكور الصغيرة السف )

أياـ وتستمر في تقديمو لميرقة الممكية حتى  3، افراز الغذاء الممكي وتقديمو لميرقات الشغاالت بعمر 
بمعنى آخر أنيا تقوـ  ,تكوف الغدد التحت بمعوميو في ىذه الشغالة قد بدأت اإلفراز حيث  نياية طورىا

برعاية اليرقات صغيرة السف ويرقات الممكات. تقوـ برعاية الممكة بفحص أجزاء جسميا وتنظيفيا بمعقيا 
 . تقدـ ليا الغذاء الممكي طواؿ حياتيا ، تقوـ بحمؿ برازىا إلى خارج الخمية  بمسانيا .

الرحيؽ مف زميالتيا االكبر منيا سنًا وتقوـ بانضاجة وتحويمو  72:  6تتسمـ الشغاالت بعمر مف 3 - 
 . الى عسؿ وبعد ذلؾ تخزنو في العيوف السداسية

يوـ تكوف غدد الشمع قادرة عمى اإلفراز فتقـو بإفراز الشمع وبناء  78:  73في عمر الشغالة مف 4 - 
 .األقراص الشمعية

أيضًا قد تنتقؿ ألعماؿ منزلية أخرى وذلؾ إذا كانت الطائفة في غير حاجة لبناء أقراص  وفى ىذا السف
شمعية أو حسب متطمبات الطائفة وىذه األعماؿ مثؿ استقباؿ الرحيؽ وتحويمو إلى عسؿ وتخزينو وكذلؾ 

الحضنة  استقباؿ حبوب المقاح وعمؿ خبز النحؿ والتيوية وتنظيؼ العش وتغطية العيوف السداسية )عيوف
 .ودىاف أسطح العش بالبروبوليس (وعيوف العسؿ

يوـ تنخرط الشغالة في سمؾ الجندية حيث تتناوب حراسة الطائفة وتصبح  25:  78في عمر مف 5 - 
 .شغاالت حارسة

يوـ تؤدى الشغالة جميع الواجبات خارج الخمية حيث تقوـ بجمع الرحيؽ   45 – 35في عمر 6 - 
 .لبروبوليس، أي تصبح شغالة حقميةوحبوب المقاح والماء وا
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  لبِٛط اٌؾؾشاد

  Entomologyعلم الحشرات

 Colouration التلوٌن فً الحشرات

Integument جدار الجسم فً الحشرات 

Cuticle الكٌوتٌكل 

Hypodermis or Epidermis البشرة الداخلٌة 

 Basement Membrane قاعديالغشاء ال

Epicuticle بشرة الكٌوتٌكل 

Exocuticle ًالكٌوتٌكل الخارج 

Endocuticle  ًالكٌوتٌكل الداخل 

Cement Layer طبقة أسمنتٌة 

Wax Layer       طبقة شمعٌة 

polyphenol Layer طبقة فٌنولٌة 

Cuticline Layer طبقة الكٌوتٌكٌولٌن 

 Moulting or Ecdysis  اإلنســـالخ

Cuticular Appendages زوائد جلٌدٌة 

Cuticular Processes بروزات جلٌدٌة 

Macrotrichia / Setae الشعٌرات المتحركة 

Clothing hairs الشعٌرات الكأسٌة 

Scales الحراشٌف 

Sensory hairs الشعٌرات الحسٌة 

Spurs المهامٌز 

Microtrichia / Fuxed Setae الشعٌرات الثابتة 

http://uqu.edu.sa/page/ar/186764
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Spines األشواك 

Internal Processes النموات الداخلٌة 

Body Regions مناطق جسم الحشرة 

Terga ترجة 

Sterna أسترنة 

Pleura غشاء البلورا 

Segments حلقات 

 Body regions of the insect مناطق جسم الحشرة

 Head الرأس

 Thorax الصدر

 Abdomen البطن

Head الرأس 

 Head capsule علبة الرأس

Vertex قمة الرأس 

Epicranial Suture ًالدرز الجمجم 

frons or front الجبهة 

Clypeus الدرقة 

Gena الخد 

 Occipt القفا

Epicranium الجمجمة 

Occipital Foramen الثقب المؤخري الكبٌر 

 Hypognathous Type الوضع السفلً

 Prognathous Type الوضع األمامً

 Opisthognathous type الوضع المنحرف

 Antenaeقرون االستشعار
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 scape  القاعدة أ و األصل

 pedicel الزند أو العذق 

 flagellum السوط أو الشمروخ 

 Types of Antennae  أنواع قرون اإلستشعار

 Filiform الخٌطٌة

 Setaceous الشعري أو الشوكٌة أو السوطٌة

 Clavate الصولجانٌة

 Capitate الرأسٌة

 Aristate األرٌستوٌة

 Lamellate ورقٌةال

 Moniliform القالدٌة أو السبحٌة

 Pectinate المشطٌة

 Plumose الرٌشٌة

 Pilose الشعراء

 Stylate المخرازٌة أو القلمٌة

 Geniculate المرفقٌة

 Serrate المنشارٌة

 Bipectinate المشطٌة المضاعفة

 moniliform عقدى أو قالدي

 Eyes العٌون

 Dorsal Ocelli العٌٌنات البسٌطة الظهرٌة

 Cornea  القرنٌة

 Lens عدسة

 Corneagen Layer الطبقة المولدة للقرنٌة

 Retina الشبكٌة
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 Rhabdom حول قضٌب بصري

 Retinula الشبٌكٌة

 Retina الشبكٌة

 Pigmented Cells الخالٌا الصبغٌة

 Iris بالقزحٌة

 Lateral Ocelli or Stemmata العٌٌنات البسٌطة الجانبٌة  

 Crystaliane Refractive body لوري الكاسرالب     

 Mouth parts of Insects أجزاء الفم فً الحشرات

 Biting mouth partsأجزاء الفم القارضة

 Sucking mouth partsأجزاء الفم الماصة

 Biting and Lapping mouth parts أجزاء الفم القارضة الالعقة

 Lapping mouth parts  أجزاء الفم الماصة كاإلسفنج

 Piercing and Sucking mouth parts أجزاء الفم الثاقبة الماصة

 Compound Eyes العٌون المركبة    

 Dioptric system جهاز التركٌز

 Cornea القرنٌة    

 Corneagen Layer الطبقة المولدة للقرنٌة

 Crystalline Cone خالٌا المخروط البلوري

   Receptive System جهاز االستقبال

 Retinula Cells خالٌا الشبكٌة

 Rhabdom قضٌباً بصرٌاً      

 Pigmentary system الجهاز الصبغً

 Types of Compound Eyes انواع العٌون المركبة

 Nigth eyes العٌون اللٌلٌة

 Day eyes العٌون النهارٌة
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 Labium الشفة

 Mandibles الفكوك العلوٌة

 Maxillae الفكوك السفلٌة

  Hypopharynx أو زائدة تحت البلعوم اللسان

 Thorax and its appendages الصدر وزوائده

 Thoraxالصدر  

 Pro thorax الصدر األمامً

 Meso thorax الصدر األوسط  

 Meta thorax الصدر الخلفً

 The legs األرجل

 coxa الحرقفة

 trochanter المدور 

 femur الفخذ 

 tibia الساق 

 tarsus الرسغ

 pretarsus سغ األقصىالر

 Type of legs أنواع األرجل

 Walking or running legsالمشً أو الركض

 Burrowing legs  النقب )أو الحفر

 Seizing prey legs القبض على الفرٌسة

 Jumping legs القفز )أو النط

 Collecting legs أرجل جمع غذاء

 Cleaning legs أرجل التنظٌف

 clinging leg أرجل تعلق -

 Swimming legs أرجل العوم
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 Walking upside – down legsأرجل المشً على السطوح الملساء

 thoracic leg أرجل صدرٌة)حقٌقٌة

 prologs أرجل بطنٌة )كاذبة

 The Wings  األجنحة

Wing Coupling Apparatus آلة شبك األجنحة 

 Hamulate Type النوع الخطافً

 Frenulate Type النوع الشوكً

 Jugate Type   النوع المتراكب

Wing Venation تعرٌق الجناح 

 C أو  costa الضلعً

  Sc. أو sub costa  تحت ضلعً

  R أو  Radius  العضدي

  M أو  Media) الوسطى

  Cu أو Cubitis  الزندي

 A    أو  Anal   العروق الشرجٌة 

 Shape and Adaptations شكل الجناح وتحوراته

 نحةأنواع األج

 Tegmina or Leathery  األجنحة الجلدٌـة    

 Elytron األجنحة الغمدٌة    

 Hemelytron wings األجنحة النصفٌة         

 Scaly wings األجنحة الحرشفٌة   

 Fringed or Hairy wings أجنحة هدبٌة    

 Halteres دبوس التوازن

 Membranous جناح غشائً

 Indirect muscles  عضالت غٌر مباشرة
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 Dorso – ventral muscles عضالت ظهرٌة بطنٌة   - أ

 Longitudinal muscles عضالت طولٌة

 Direct muscles عضالت مباشرة

 Mechanism of flight  مٌكانٌكٌة الطٌران

Abdomen and Its Appendages البطن وزوائده 

 Abdominal appendages  الزوائد البطنٌة

 Non Reproductive appendages زوائد التناسلٌة

 Analcerciالقرنان الشرجٌان

 Reproductive appendages  زوائد تناسلٌة

 External senitalra of  أعضاء التناسل الخارجٌة فً اإلناث

Ovipositorآلة وضع البٌض 

 Valves  مصارٌع

 Sting آلة اللسع

 Triangulat plates الصفائح المثلثة 

 Quadrate plates الصفائح المربعة

 Oblang plates الصفائح المستطٌلة

 plates Median  صفٌحة متوسطة

 Stylets الرمحان

 Stylets sheath الغمد

 sting bulb إنتفاخ الغمد

 Plap-like appendage الزائدة الشبٌهة بالملمس

 Poison glands الغدد السامة

 Acid gland الغدة الحمضٌة

 Poison sac كٌس السم

 Alkaline g القلوٌةالغدة 
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 Copulatory organ  apparatus آلة السفاد )أعضاء التناسل الخارجٌة فً الذكور

 Claspers ٌسمى القابض

 Parameres القطع الجانبٌة )غالف القضٌب

 Penis القضٌب

 aedeagus عضو التذكٌر

 The internal anatomy التشرٌح الداخلً

   

 Digestive System الجهاز الهضمً

 Alimentary canal  القناة الهضمٌة 

 Fore-gut (Stomodaeum ) المعً األمامً )معبر فمً

 Mid-gut (  ( Mesenteron المعً األوسط )المعدة

 Hind-gut (Proctodaeum  المعً الخلفً )معبر شرجً

 Pharynx البلعوم

 Cropالحوصلة

 Gizzard القانصة

 Goblet cell خالٌا كاسٌة

 Peritrophic membrane ائًالغشاء حول الغذ

 regenerative cells خالٌا مجددة

 Gastric caecae الزوائد األعورٌة

 Smallintestine or ileum األمعاء الدقٌقة أو اللفائفً

 Large intestine or colone األمعاء الغلٌظة أو القولون

 rectum المستقٌم

 Rectal papillac حلمات المستقٌم

 anus الشرج

 Filter chamber الترشٌحغرفة 



226 

 

 Salivary glands الغدد اللعابٌة

 Food habits طبائع الغذاء

 Saprophagous الحشرات الرمٌة

 (Phytophagous) الحشرات آكلة النبات الحً

 Zoophagous آكلة الحٌوان الحً

 Entomophagous آكلة الحشرات

 Royal Jelly الغذاء الملكً

 Digestion الهضم

 Development & metamorphosisولالنمو والتح

 Hatching الفقس

 Metamorphosis التحول

 Nymph الحورٌة

 Larva الٌرقة

 Pupa العذراء

 Naiad النٌاد )عروس البحر أو حورٌة الماء

 Types of Metamorphosis أنواع التحول

 Ametabolaحشرات عدٌمة التحول )عدٌمة األجنحة

   Metabola  حشرات ذات تحول )ذات أجنحة

 Paurometabola تحول ناقص تدرٌجً

 Heterometabola تحول ناقص متباٌن

 Holometabola حشرات ذات تحول تام )الكامل( )داخلٌة األجنحة  

 Hypermetamorphosis فرط التحول

 Types of larvae أنواع الٌرقات

 Polypod type الٌرقات عدٌدة األرجل

 Eruciform larva الٌرقات االسطوانٌة
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 Oligopod type الٌرقات قلٌلة األرجل

 Campodeiform الٌرقات المنبسطة

 Scarabaeiform الٌرقات المقوسة

 Apodous type  الٌرقات عدٌمة األرجل

 Vermiform larva الٌرقات الدودٌة 

 Coco on formation تكوٌن الشرانق

 Types of pupae أنواع العذارى

 Exarate pupa العذراء الحرة

 Obtect pupa المكبلة  ذراءالع

 Coarctate pupa العذراء المستورة

 Puparium  الجلد الٌرقً األخٌر بعد االنسالخ

 Emergence خروج الحشرة الكاملة من الشرنقة

Life cycle  دورة الحٌاة 

 The excretory organs أعضاء اإلخراج

 :Malpighian tubes أنابٌب ملبٌجً

 Fat body  الجسم الدهنً

 :Trophocytes خالٌا مغذٌة

 :Urate cells خالٌا الٌورات

 Nephrocytes  الخالٌا الكلوٌة

 Dorsal or pericardial nephrocytesالكلوٌات الظهرٌة أو حول القلبٌة

 Ventral nephrocytes الكلوٌات البطنٌة

 Excretion اإلخراج

 The Respiratory system الجهاز التنفسً

 Spiracles  الثغور التنفسٌة

 .Hypopneustic حشرات ناقصة الثغور التنفسٌة
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 .Holopneustic جهاز تنفسً كامل فً عدد الثغور العاملة

 .Hemipneustic جهاز تنفسً ناقص فً عدد الثغور العاملة

 ،Apneustic جهاز تنفسً فٌه جمٌع الثغور مقفلة

 External opening فتحة خارجٌة

Peritreme    أفش٠ض اٌضغش صف١ؾخ خٍف١خ رغ ّٝ  

 atrium الدهلٌز

 Lips شفاه

 Tracheae & Tracheoles القصبات الهوائٌة والقصٌبات

 intima  ببطانة القصبة

 Taenidia األشرطة الكٌتٌنٌة

    Tracheolesبالقصٌبات الهوائٌة

 Tracheole end cell الخالٌا النهائٌة 

 Air Sacs األكٌاس الهوائٌة

 Respiratory gills (Branchiae) الخٌاشٌم التنفسٌة

 Tracheal gills الخٌاشٌم القصبٌة

 Blood gills الخٌاشٌم الدموٌة

  Cutaneous repiratio فتحات تنفسٌة    

 The Circulatory System الجهاز الدوري

 Diaphragms & Sinuses  األغشٌة الحاجزة والجٌوب الدموٌة

 dorsal diaphragm غشاء الحاجز الظهري

 dorsal or pericardial sinus وٌف الظهري أو حول قلبًالتج

 ventral diaph غشاء الحاجز البطنً

 ventral or perineural التجوٌف البطنً أو حول عصبً

 visceral sinus التجوٌف الحشوي

 Dorsal Vessel الوعاء الظهري
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 heart القلب

 aorta األورطة

   ostia فتحات جانبٌة

 duricular valve صماماً أذنٌاً 

 ventricular valve صمام بطٌنً

 Accessory pulsatory organs األعضاء النابضة المساعدة

 Blood or Haemolymph الدم

 Plasma البالزما

 Proleucocytes طالئع الكرات البٌضاء

 Plasmocytes خالٌا دموٌة

 Oenocytoides خالٌا شبٌهة بالخمرٌة

 Oenocytes الخالٌا الخمرٌة

 :Phagocytes ت دموٌة ملتهمةكرا

 Spherule cells الكرات ذات التجاوٌف 

 .granular haemocytes الكرات الحبٌبٌة

 adipocytes الكرات الدهنٌة

 wax cells الخالٌا الشمعٌة

 Oenocytes  الخالٌا الخمرٌة

 Photogenic organs األعضاء المولدة للضوء

 Nephrocytes الخالٌا الكلوٌة

 Fat body هنًالجسم الد

 Blood circulation الدورة الدموٌة

 diastole حركة االنبساط

 Systole حركة االنقباض

 histolysis تحلل األنسجة
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 .histogenesis لبناء أنسجة جدٌدة 

 The Nervous System الجهاز العصبً

 Neurone الخلٌة العصبٌة

 Sensory neurones الخالٌا العصبٌة الحسٌة

 association neurones بٌة الوسٌطةالخالٌا العص

 motor neurons الخالٌا العصبٌة الحركٌة

 Central Nervous System الجهاز العصبً المركزي

 Ganglia العقد العصبٌة 

 Connectives الروابط

   

 Commissures الموصالت

 ganglionic centres مراكز عصبٌة

 Brain المخ

 Protocerebrum المخ األول

 optic ganglion ة العٌنٌةالعقد 

 optic lobe الفص البصري

 .Deutocerebrum المخ الثانً

 Trito cerebrum المخ الثالث

 .Circum oesphageal C الموصل حول المرئ

 Orientation التوجٌه

 Suboesophageal ganglion العقد تحت المرٌئٌة

 Ventral nerve cord الحبل العصبً البطنً

 Thoracic ganglia الصدرٌة بالعقد العصبٌة

 abdominal العقد البطنٌة

 Visceral nervous system الجهاز العصبً الحشوي
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 .Sympathetic nervous system الجهاز العصبً السمبثاوي

 .oesophageal sympathetic N.S(الجهاز العصبً السمبثاوي المرٌئً )الفمً المعدي

 Frontal ganglion العقدة الجبهٌة

 Frontal nerve ب جبهًعص

 Lateral root الجذر الجانبً

 recurrent nerve عصب راجع

 hypocerebral ganglion  العقدة تحت المخٌة

 Stomatic ganglion العقدة المعدٌة

 .oesophageal gang العقد المرٌئٌة

 (Corpora cardiac باألجسام القلبٌة

 corpora allata األجسام الكروٌة

 .Ventral sympathetic N.S بً السمبثاوي البطنًالجهاز العص

 Transverse sympathetic nerves األعصاب المستعرضة

 .Median longitudinal nerve عصب وسطً طولً

 .Posterior sympathetic N.S الجهاز العصبً السمبثاوي الخلفً

 Peripheral Nervous System الجهاز العصبً السطحً

 Endocrine glands الغدد الصماء

  neuro secretory cells الخالٌا العصبٌة المفرزة فً المخ

 corpora cardiac األجسام القلبٌة

  Corpora allata األجسام الكروٌة

 ring gland الغدة الحلقٌة حلقة فاٌزمان 

Prothoracic glands  ًغدد الصدر االمام 

 

 


