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 Body regions of the insectجسم الحشرة مناطق 
 

 :Phylumاألرجل مفصلٌات والتً تنتمً الى شعبة الحٌوانات الالفقارٌة من  Class: Insectaٌعتبر صف الحشرات 
Arthropoda تشكل الحشرات المجموعة األكثر تنوعا من . انتشاراً واألوسع فً شعبة مفصلٌات األرجل، والحشرات األكثر

من % 90أي أنها تشكل أكثر من وصفها ، نوع تم ملٌون  3الكائنات الحٌة على سطح األرض فهً تحوي ما ٌزٌد على 

 .  تقرًٌباتتواجد الحشرات فً جمٌع البٌئات . مختلف أشكال الحٌاة على األرض

 

 ممٌزات صف الحشرات 

 مناطق رئٌسٌة هً الراس ، الصدر والبطن  3جسمها مقسم الى  -1
   Antennae( قرون االستشعار) اللوامسلها زوج من  -2

 ازواج من االرجل المفصلٌة التً تتصل بالحلقات الصدرٌة  3لها  -3

 قد ٌكون لها زوج او زوجان من االجنحة التً تتصل بالحلقات الصدرٌة الوسطى والخلفٌة  -4

جهازها التنفسً مكون من انابٌب او قصبات هوائٌة تتخلل الجسم وتتصل خارجٌا بواسطة ازواج من الثغور التنفسٌة  -5

 الموجودة على جانبً الصدر والبطن 

حلقة بطنٌة اغلبها خالٌة من الزوائد الحركٌة بخاصة فً  11تتكون البطن من عدد مختلف من الحلقات التً ال تزٌد عن  -6

 .البالغات ، وتحمل البطن فً نهاٌتها االعضاء التناسلٌة 
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عددها مختلف من نوع الى اخر وهذه الحلقات تتجمع لتكون ثالث ( صفائح)من حلقات ( البالغة)ٌتكون جسم الحشرة الكاملة 

 :مناطق رئٌسٌة هً 

 

 .مع بعض فً اغلب انواع الحشرات  من ستة حلقات مندمجة وٌتكون        Headالرأس .    1

 

 .وٌتكون من ثالث حلقات   Thoraxالصدر .    2

 

 .حلقة 11الى  6وٌتكون من      Abdomenالبطن .    3

 

  1كما فً صورة 
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Insect morphology 
 

Legend of body parts 

 

Tagmata: A - Head, B - Thorax, C - 

Abdomen. 

 

1. antenna 

2. ocelli (lower) 

3. ocelli (upper) 

4. compound eye 

5. brain (cerebral ganglia) 

6. prothorax 

7. dorsal blood vessel 

8. tracheal tubes (trunk with spiracle) 

9. mesothorax 

10. metathorax 

11. forewing 

12. hindwing 

13. mid-gut (stomach) 

14. dorsal tube (heart) 

15. ovary 

16. hind-gut (intestine, rectum & anus) 

17. anus 

18. oviduct 

19. nerve cord (abdominal ganglia) 

20. Malpighian tubes 

21. tarsal pads 

22. claws 

23. tarsus 

24. tibia 

25. femur 

26. trochanter 

27. fore-gut (crop, gizzard) 

28. thoracic ganglion 

29. coxa 

30. salivary gland 

31. subesophageal ganglion 

32. mouthparts 

منطقة 
 الراس

منطقة 
 الصدر

منطقة 
 البطن

  1صورة 

 مناطق جسم الحشرة
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 :Head and its appendagesالرأس وزوائده  

 ٌضم الراس الزوائد الحسٌة وهً 

 

  Antennaeاالستشعار قرنا 

هً زوج من الزوائد المفصلٌة التً تتمفصل مع علبة الراس بٌن او تحت العٌون المركبة ، تتحرك قاعدة كل 
 Antennalمنها على جدار الراس عند تجوٌف مبطن بغشاء ٌطلق علٌه تجوٌف او نقرة قرن االستشعار 

socket  وٌحٌط بهذه الحفرة احٌانا صفٌحة قرن االستشعارAntennal sclerite  التً تمتد منها نحو مركز

او حامل قرن  Pivotصغٌر تتحرك علٌه قاعدة قرن االستشعار ٌطبق علٌه اسم المحور  كاٌتٌنًالحفرة نتوء 

 ،  Antenniferاالستشعار 
 وابتداء من الجزء القرٌب على الراس وهً ( مناطق)اجزاء  3ٌتكون قرن االستشعار من 

  Scapeالعقلة  القاعدٌة والتً تسمى االصل 

   Pedicalالعذق 

 2كما فً صورة       Flagellumالسوط الو الشمروخ 

  2صورة 

 اجزاء قرن استشعار الحشرات
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ٌعمل قرن االستشعار كعضو للحس او ٌساعد فً اٌجاد الغذاء او إلٌجاد الجنس االخر لغرض التزاوج او للتفاهم 

للشم كما فً بعض انواع الذباب او اعضاء للسمع كما فً ( اجهزة)بٌن افراد النوع الواحد ، وقد ٌحمل اعضاء 
 .ذكور البعوض 

 توضٌحٌة ب   -3صورة 

لقرن استشعار الذباب المنزلً 

 Arista االرستًمن النوع 

 توضٌحٌة أ   -3صورة 

البعوض من جنس لقرن استشعار 

النوع لألنثى والذكر من  االنوفلس

الرٌشً لألنثى والرٌشً المضاعف 

 للذكر 

 ذكر  انثى
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   eyesالعٌون 
فً المنطقة الجانبٌة من علبة الراس ،  compound eyesزوج من العٌون المركبة ( البالغة)ٌضم راس الحشرات الكاملة 

جمعها ) ommatidiumدقٌقة ٌمثل كل منها عدسة واحدة بصرٌة  facetsوٌغطى سطح هذه العٌون المركبة سطحٌات 

ommatidia ) اما فً االطوار غٌر البالغة كما فً الٌرقات فان العٌن المركبة تختزل الى عدسة واحدة او مجموعة

تقع بٌن العٌنٌٌن المركبتٌن والتً  ocelliبسٌطة ( عوٌنات )كما تضم اغلب انواع الحشرات عٌون .  العدٌساتمتفرقة من 

  4كما فً صورة . كل منها من عدسة واحدة وهناك عٌن ثالثة وسطٌة تقع على جبهة الراس  تتالف

 أ  4صورة 

العٌون البسٌطة والمركبة فً راس 

 شغالة نحل العسل 

 ب  4صورة 

 العٌون المركبة فً راس البعوضة

 عٌن مركبة
 عٌن مركبة

 عٌون بسٌطة
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 mouth partsفً الحشرات الفم  اجزاء 

 : تتكون أجزاء الفم النموذجٌة فً الحشرات من خمسة أجزاء أساسٌة وهً  

 Labrumالشفة العلٌا - 1
Mandibles 2- الفكوك  

 Maxillaeالفكوك المساعدة - 3
Hypopharynax 4- اللسان  

 Labiumالشفة السفلى - 5
 .تسببها التً اإلضرار تختلف أجزاء الفم بٌن الحشرات تبعا لنوع غذاء الحشرة وطرٌقة التغذٌة ونوع 

 

 أنواع أجزاء الفم فً الحشرات
 Part Mouth Chewing( القاضمة)القارضة اجزاء الفم  -1

 فًالتً تتغذى على المواد شبه الصلبة  كما    grasshopersوالجراد  Cokroouchesفً الصرصرتوجد 

 ( 5)صورة 
 

  5صورة 

 اجزاء الفم فً الجراد
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  Part Mouth   Percing – suckingالثاقبة الماصة  اجزاء الفم  -2
 فًالحشرات التً تتغذى العصارة النباتٌة كما فً حشرات المن والحشرات القشرٌة والذباب االبٌض كما توجد فً 

 .  وكذلك فً الحشرات التً تتغذى على االنسجة الحٌوانٌة مثل البعوض ( 6)صورة 

  6صورة 

 اجزاء الفم الثاقبة الماصة  
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  Part Mouth   Rasping – suckingالماصة   الخادشةالفم اجزاء  -3

  7كما فً الصورة   الثربسموجود فً حشرات 

  الثربساجزاء الفم فً  7صورة 
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 Part Mouth Suckingالماصة الفم اجزاء  -4
 فًكما  الفراشات البالغات  التً تتغذى على المواد السائلة وكذلك ٌمثلها الخرطوم فً شغاالت نحل العسل توجد فً 

 ( 8)صورة 

  8صورة 

 اجزاء الفم فً الحشرات الماصة

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



  Part Mouth Predaceousالمفترسة اجزاء الفم  -5
فً ٌرقات اسد النمل واسد المن ، اذ ٌتحور الفكان العلوٌان ألداء وظٌفتً الثقب واالمتصاص الى ملقط مسنن قوي توجد 

 ( 9)للقبض على الضحٌة كما فً صورة 

  9صورة 

 اجزاء الفم المفترسة 

 فً ٌرقات الدعسوقة واسد النمل
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 والثطنُح وطشق الركاثش فٍ الحششاخ  صوائذ الونطمح الصذسَح 

  

 الوحاضشج الثانُح
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 زوائد المنطقة الصدرٌة فً الحشرات 
 

ٌتكون من ثالث ، المنطقة الجسمٌة الثانٌة من بعد الرأس والتً تتصل به عن طرٌق غشاء الرقبةالصدر هو 

 :حلقات
 Prothoraxاألمامً   الصدر -1

 Mesothoraxاألوسط   الصدر -2
 Metathoraxالخلفً    الصدر -3

 

 زوائد المنطقة الصدرٌة فً الحشرات هً 

 ثالثة ازواج من االرجل  -1

 زوج او زوجان من االجنحة او قد تكون عدٌمة االجنحة كما فً النمل  -2

 

 .  األرجل كل حلقة من هذه الحلقات فً الحشرات الكاملة زوجاً من تحمل حٌث  

بٌنما الزوج الثانً ٌكون على الحلقة  الثانٌةوعند وجود االجنحة ٌكون الزوج األول منها على الحلقة الصدرٌة  

أما فً حالة وجود زوج واحد من األجنحة كما فً . كما هو الحال فً أغلب الحشرات المجنحة، الثالثة الصدرٌة 

اما الحلقة الصدرٌة ، الثانٌة فتوجد األجنحة على الحلقة الصدرٌة ( الخ..... الذباب ، البعوض)رتبة ثنائٌة األجنحة 

مما تقدم ٌصبح الصدر هو مركز الحركة فً الحشرة إذ ٌتحور هٌكل حلقات . األولى فهً دائماً خالٌة من األجنحة
 ( .10)، صورة  واالجنحةالصدر لٌصبح دعامة جٌدة لألرجل 
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 ( 10)صورة 

 ٌوضح حلقات الصدر االولى والوسطٌة والخلفٌة

 الحلقة الصدرٌة االولى
 الوسطىالحلقة الصدرٌة 

 الخلفٌةالحلقة الصدرٌة 

 زوجا االجنحة

 االرجل المفصلٌة
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 :Legsاألرجل 
تثبت فً تتمفصل الواحدة مع األُخرى بنتوءات مفصلٌة احادٌة أو ثنائٌة اجزاء أساسٌة الرجل من ست تتكون 

 :وهذه الحلقات تبدا من جهة اتصال الرجل بالجسم وهً  Epedermisاألدمة غشاء ٌسمى 

 .الحلقات الصدرٌة  باحدىٌتصل وهً الجزء الذي  :Coxaالحرقفة -1

 .قطعة صغٌرة تلً الحرقفة وتتكون فً بعض األحٌان من قطعتٌن :Trochanterالمدور -2

 .هو أول قطعة كبٌرة فً الرجل :Femurالفخذ -3

 .ثانً قطعة كبٌرة بعد الفخذ :Tibiaالساق -4

 .بحسب األنواع 5-1ٌتكون من قطعة واحدة أو عدة قطع من  :Tarsusالرسغ -5

عادة زوج من المخالب وكذلك  Pretarsusتحمل القطعة البعٌدة من الرسغ والتً تدعى  :Clawsالمخالب -6

فعند وجود هذا التركٌب بٌن المخالب كما فً ، بٌن أو عند قواعد المخالب الوسادٌةواحداً أو اثنٌن من التراكٌب 
وقد ٌوجد . وقد ٌكون هذا التركٌب على شكل كٌسٌن كما فً الذبابة المنزلٌة Aroliumالصراصر ٌسمى بالوسادة 

وقد ٌوجد فً ذبابة المنزل شوكة بٌن المخالب  . Pulvillusأسفل كل قطعة من قطع الرسغ اكٌاس غشائٌة 

 ( .11)، صورة  .Empodiumوالوسائد ٌطلق علٌها 

 
وتعتبر ارجل المشً أو الجري هً االرجل النموذجٌة كما فً الصرصر والتحور الذي ٌحصل بها ٌحدث فً 

 .الرسغ
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 ( 11)صورة 

 فً الحشراتاجزاء الرجل ٌوضح 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



الرجل األمامٌة لحشرة الحفار وفٌها تكون أجزاء الرجل قوٌة والساق  فىكما هو الحال : ارجل للحفر -2 

 .عرٌضة ومسلحة بأسنان قوٌة

حٌث ٌكون للفخذ مٌزاب النبً الرجل األمامٌة لحشرة فرس فً كما هو الحال : للقبض على الفرٌسةارجل  -3

 .طوٌل ٌستقبل فٌه الساق وكالهما مزود بأسنان قوٌة للقبض على الفرٌسة

تكون الفخذ كبٌرة وقوٌة وبها عضالت وفٌها ( الجراد)الرجل الخلفٌة للنطاط فً كما هو الحال : للقفزارجل  -4

 .باسطة قوٌة تساعد الحشرة على القفزة

الرجل الخلفٌة لخنافس الماء حٌث تكون الرجل مفلطحة كثٌراً وعلٌها شعر فً كما هو الحال : للعومارجل  -5

 .كثٌف وتعمل مع بعضها كالمجداف

رجل الذبابة المنزلٌة وفٌها توجد وسادتٌن جانبٌتٌن كل فً كما هو الحال : على األسطح الناعمةارجل للمشً  -6

 .منهما مغطاه بشعر ماسك مما ٌجعل الرجل تلتصق بالسطوح

القمــل حٌث ٌتكون الرسغ من قطعة واحدة تنتهى بمخلب قـــوى ٌقابل فً كما هـــو الحال : للتثبٌتارجل  -7

 .نتوء من الساق حٌث ٌثبت بجسم العائل أو ٌظل معلقاً به

الرجل الخلفٌة لشغالة نحل العسل وفٌها تكون الساق عرٌضة فً كما هو الحال : لجمع حبوب اللقاحارجل  -8

كما أن القطعة األولى . وذات تقعر من ناحٌتها الخارجٌة وتحف بها أشواك مقوسة مكونة سلة لجمع حبوب اللقاح

ٌوضح بعض انواع ( 12)كما فً صورة . من الرسغ كبٌرة جداً وتحمل صفوف من الشعر مكونة فرشاة اللقاح
 .  االرجل فً الحشرات 

 :أنواع األرجل فً الحشرات 
 
 أرجل الصراصٌر وتكون أجزائها طوٌلة وأسطوانٌة فىكما هو الحال : الجرىأو  للمشىارجل  -1
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 ( 12)صورة 

 الحشراتبعض انواع االرجل فً 

 للمشً

 للتثبٌت 

 للحفر

 للسباحة

 للقفز

 لالمساك بالفرٌسة
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 الحشرات البطنٌة فً زوائد المنطقة 
حلقة أي  11-6البطن هً المنطقة الثالثة من مناطق جسم الحشرة تلً المنطقة الصدرٌة ، تتراوح اعداد الحلقات البطنٌة بٌن 

حلقة فً الحشرات البالغة ، وٌوجد فً اغلب انواع الحشرات زوجا من الفتحات التنفسٌة  11وال تزٌد عن  6ال تنقص عن 

 :لكل حلقة من حلقات البطن ، ومن زوائد المنطقة البطنٌة 

 

وهما تركٌبان ٌنشان من الناحٌة الظهرٌة للحلقة ( cercusمفردها ) cerciفً ذكور الحشرات هنالك قرنٌن شرجٌٌن  -1

 .كما تضم البطن اٌضا االعضاء التكاثرٌة الذكرٌة ( . 13)البطنٌة الحادٌة عشر ، كما فً صورة 

 (  13)صورة 

 ٌوضح القرون الشرجٌة 

 Plecopteraفً بعض انواع حشرات من رتبة مطوٌة االجنحة 
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 ( .14)كما فً صورة  oviposterاالعضاء التكاثرٌة االنثوٌة والمتمثلة بالة وضع البٌض  -2

 (  14)صورة 

 الة وضع البٌض فً بعض انواع الصراصرٌوضح 
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   :Reproduction of Typesالتكاثر فً الحشرات طرق 
 

 :Reproductive Sexual التزاوجى( التوالد )التكاثر  -1
ومعظم . النمـو المختلفة صغارا فً أطـوار  viviparousولكن بعضها ٌلد  oviparousمعظم الحشرات تضع بٌضا  

 ( .التلقٌح)الحشرات تضع صغارها أو بٌضها عقب عملٌة اإلخصاب 

 

  parthenogenesis: البكرى( التوالد)التكاثر  -2

وفً األجنحة المـن وبعض انواع غشائٌة فً حشرات كما ( Asexualغٌر جنسً )بكرٌا البعض ٌتوالد دون إخصاب تكاثرا  

 .  حٌن تنتج ذكورا نحل العسل ملكة 

 

 paedogenesis: األطوار الغٌر الكاملة ( توالد)التكاثر  -3

 .  النباتٌة األورام بعض انواع زنـابٌر فً ، كما قبل أن ٌتم نموها أطوار صغٌرة بإنتاج بعض انواع الحشرات تقوم 

 

 Polyembryonyاألجنحة تعدد  -4 
الحشـرات الطفٌلٌة االخرى ، وٌحدث هذا النوع مـن وغٌرهـا   Braconidaeتعد هذه الظاهرة ثابتة تقرٌبا فً حشرات عائلة 

معٌنة ٌطلق علٌها ظاهرة السكون فً فتره رغم توافر الظروف المناسبة للتكاثر نجدها قد تتوقف عن وضع البٌض من التكاثر 

Diapause   التخنـث  ظـاهرة أن كمـاHermaphroditism  تأثٌراً على التكاثر فً الحشرات وهً ظاهرة طبٌعٌـة إذا مـا

الجـنس ومعناها وجود أجزاء شاذة بٌن األفراد الطبٌعٌة ثنائٌة  Cynandromorphismالجنسً بظـاهرة االمتزاج قورنـت 

بٌن الذكر تظهـر بأشكال وهً تلك األفراد التـً  Intersexesالتً بها الظاهرة تكون عقٌمة وهناك أفراد جنسٌة والحشرة 

األفراد تنشأ دائماً كهجٌن واألنثى وهذه واألنثى نتٌجة االختالل فً التوازن الطبٌعً بٌن الجهات المحددة لكل من الذكر 

 .حـرارة مرتفعةلألنواع الشدٌدة أو السالالت الجغرافٌة أو نتٌجة للتعرض لدرجات 
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 فٍ الحششاخ  انىاع الُشلاخ وانىاع العزاسي والرشكل 

  

 الوحاضشج الثالثح
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 Types of Larvaeانواع الٌرقات فً الحشرات  
 

ٌعتبر الطور الٌرقً هو الطور الثانً بعد البٌضة وهذا الطور ٌعتبر الطور الضار فً اغلب انواع الحشرات وٌكون شره فً 

 .  االكل عادا ، حٌث ٌمر هذا الطور بعدة انسال خات لحٌن اكتماله ووصوله الى طور العذراء 

 : وتكون اشكال او انواع الٌرقات كما ٌلً 

 

   Protopod Typeٌرقات اولٌة االرجل  -أ

تتمٌز بان حلقات الجسم تكون غٌر واضحة ، االجهزة الداخلٌة فً حالة مبكرة من النمو ولواحق الراس اثرٌة ، تشاهد هذه 

 ( 15)  كما فً صورة . الٌرقات فً حشرات رتبة غشائٌة االجنحة المتطفلة مثل انواع الزنابٌر الطفٌلٌة 

 

 

 

 

 (15)صورة 

 ٌرقة اولٌة 
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   Polypod Typeعدٌدة االرجل ٌرقات   -ب

ازواج من االرجل الكاذبة  5تمتاز بان جسمها اسطوانً الشكل ولها   Eruciform Larvaeمثل انواع الٌرقات االسطوانٌة 

على الحلقات البطنٌة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة وفً نهاٌة كل رجل خطاطٌف او كاللٌب تساعد الحشرة 

ازواج وبذلك فان الٌرقة تقوس  3الكاذبة الى  باالرجلعلى الحركة كما فً ٌرقات دودة ورق الحمضٌات ، قد ٌحصل اختزال 

ازواج من االرجل الصدرٌة كما فً ٌرقات حرشفٌة االجنحة  3الى  باالضافةالمقوسة ،  اللهانةنفسها اثناء المشً كما فً دودة 

 (  16) فً صورة ، كما ( الفراشات)

 ( 16)صورة 

 ٌرقة حرشفٌة االجنحة
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   Oligopod Typeٌرقات محدودة االرجل  -ج 
 

 :تمتاز بنمو االرجل الصدرٌة وبعدم وجود ارجل بطنٌة كاذبة وهً ٌرقات نشطة الحركة وتشمل ما ٌلً 

 

  Campodeiform larvaeالٌرقات المنبسطة   -1
ٌكون جسمها مضغوط من االعلى والفكوك العلٌا قوٌة ، ارجلها الصدرٌة طوٌلة وهً ٌرقات مفترسة عادة كما فً ٌرقات  

 ( .  17)  واسد المن واسد النمل ، كما فً الصورة ( الخنافس المنقطة)عائلة الدعاسٌق 
 

 ( 17)صورة 

 ٌرقة اسد النمل 
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  Scarabaeiform larvae( المقوسة) الجعالٌةالٌرقات  -2
، االرجل الصدرٌة اقل نموا مما فً الٌرقات المنبسطة صغٌرة وضعٌفة ، حركتها بطٌئة  Cمقوس بشكل حرف ٌكون جسمها  

 .  ( 18)  كما فً الصورة جسمها منتفخ قلٌال كما فً ٌرقات خنافس ابو الجعل ، 
 

 ( 18)صورة 

 ٌرقة الجعال 
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  Apodous larvaeٌرقات عدٌمة االرجل   -3
وتتحرك حركة دودٌة ، مدببة من االمام  Vermiform Larvaeتمتاز بانها عدٌمة االرجل وقد تسمى بالٌرقة الدودٌة   

 .  ( 19)  كما فً الصورة مثال علٌها ٌرقات الذباب ، ( لٌس لها راس متمٌز)وعرٌضة من الخلف 
 

 (19)صورة 

 ٌرقة دودٌة 
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 Types of pupa in insectsانواع العذارى فً الحشرات 
  

 الساكن أو الطور االنتقالً من الٌرقة إلـى الحشـرةٌعتبر طور العذراء الطور 

 -:االشكال التالٌة  باحدىوٌكون الكاملة 

 
 :Type Coarctateالمستورة العذراء أ-

 
 غطاء لها بعد أن فشلت فـً الـتخلصاذ تتخذه األخٌرة الٌرقً جلٌد االنسالخ حٌث تبقى العذراء فً 

 (20)كما فً صورة . الذباب ، مثال علٌها عذراء  برمٌلٌامنه وهذا الغطاء ٌكون اسطوانٌا أو 

 

 

 

 

 (20)صورة 

 عذراء مستورة  
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   :Type Exarateالعذراء الحرة  -ب 

 
نحل حرة وٌمكن مالحظتها ، مثال علٌها عذراء األرجل وزوائد األجنحة وقرون االستشعار كلها حٌث تكون  

 .ب  –أ (   21)والـدبابٌر ، كما فً صورة العسـل 

 عذراء بدون شرنقة -أ(  21) صورة 

 عذراء حرة داخل شرنقة -ب

 ب أ
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   :Obtectعذراء مكبلة  -ج 

 
حرشفٌة ملتصقة مع جسم الحشرة كما فً عذارى حشرات رتبة كل زوائد الجسم موجودة ولكنها حٌث تكون  

 (   22) ، صورة األجنحة 
مـن نوع ألخر فقد ٌكون اما من الطٌن نسٌج الشرنقة وقد ٌختلف  cocoonشرنقة داخل العذراء المكبلة وقد تكون 

الحرٌـر ، وبعد اكمال دورة كما فـً دٌـدان الطبٌعً من الحرٌر الٌرقة نفسها أو آو قطعا من الخشب أو من زغب 

الشرنقة الحشرات فقد تقرض باختالف انواع بعدة طرق مختلفة الطور العذري تخرج الحشرة الكاملة من الشرنقة 

بأجزاء فمها وبمساعدة بعض االنزٌمات الخاصة إلذابة محتوٌات الشرنقة او من خالل عضو خاص تتزود به 
 .  قمـة الرأسفً انواع الحشرات والذي ٌكون موجود 

 (22)صورة 

 مكبلةعذراء 
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 ذصنُف الحششاخ  –فٍ الحششاخ الرشكل 

  

 الوحاضشج الشاتعح
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 metamorphosis in insectsفً الحشرات  ( التحول)التشكل 
    

تخرج عادة من البٌضة فً حالة مختلفة من حٌث الشكل الخارجً والتركٌب الداخلً والحجم بانها تتمٌز الحشرات 

والوزن والحالة الفسٌولوجٌة عن الحشرة الكاملة ولذلك فهً تمر اثناء نموها فً المرحلة التالٌة للجنٌن بسلسلة من 

 .الى الحشرة الكاملة وتعرف هذه التغٌرات بالتحولتصل التغٌرات الشكلٌة والفسٌولوجٌة حتى 

 

 :انواع التحول

 

 :الى عدة انواع وهً كما ٌلًخالل تحولها الحشرات من تقسم 

 
 A metabola or simple metamorphosisحشرات عدٌمة او بسٌطة التحول   -1
 

 :وفٌه تخرج الحشرة من البٌضة مشابهة ألبوٌها فٌما عدا

 

 .عدم اكتمال نمو االجهزة التناسلٌة داخلٌا وخارجٌا -

 
، والتً تكون  الشرجٌةوالقرو  –عدد عقل قرون االستشعار  –الحجم  –بعض الصفات الشكلٌة مثل الشعٌرات  -

 ( .23)فً اغلب حشرات عدٌمة االجنحة كما فً حشرة السمك الفضً صورة 
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 (23)صورة 

التشكل البسٌط فً  

 السمك الفضً 
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 incomplete metamorphosisذات تحول ناقص   حشرات   - 2
 

االجنحة واعضاء التناسل الخارجٌة والداخلٌة موجودة على حالة : وفٌه تخرج الحشرة مشابهة ألبوٌها فٌما عدا
تصل هذه الحورٌة الى  انسالخاتعدة وبعد   Nymphالحشرة فً هذه الحالة بالحورٌة النمو وتسمى غٌر تامة 

 .حشرة كاملة –حورٌة  –اي ان التحول هنا بٌضة . طور الحشرة البالغة

 

 :ٌلًوٌنقسم هذا النوع الى قسمٌن كما 

 
 :وفٌه  Paurometabola تحول ناقص تدرٌجً  -أ

 

ٌتدرج شكل الحورٌة الى شكل الحشرة الكاملة على خطوات تدرٌجٌة تعٌش الحورٌة فً نفس البٌئة التً تعٌش  -

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture ( .24)والصراصٌر، كما فً الصورة الجراد : غذائها ، مثلفٌها الحشرة الكاملة وتتغذى من نفس 



 ( 24)صورة 

التشكل الناقص التدرٌجً فً الجراد 

 الصحراوي
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 hemimetabolaتحول ناقص غٌر تدرٌجً  -ب 

 

 .تعٌش الحورٌة فً وسط ٌغاٌر الوسط الذي تعٌش فٌه الحشرة الكاملة

 

حٌث تعٌش الحورٌة فً الماء وهً مزودة بخٌاشٌم بٌنما ٌعٌش الطور  والرعاشاتالبعوض وذباب ماٌو : مثل

 ( . ب -أ -25)كما فً صورة . الكامل فً الهواء

   -أ( 25)صورة 

 التحول الناقص غٌر التدرٌجً فً البعوض 

 فً ذباب ماٌو -ب

  -أ
 -ب
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 Holometabola or complete metamorphosisحشرات كاملة التحول  -3
 

 :ثم حشرة كاملة حٌث ان Pupaثم عذراء   Larvaالبٌضة وٌخرج منها ٌرقة تفقس فً هذا النوع من الحشرة 

 

داخلة وٌحدث طور ساكن ال ٌتحرك وال ٌتغذى : العذراءوٌنسلخ ، اما  طور متحرك ومتغذي ٌنمو : الٌرقة -

(  26)  كما فً الصورة . الكاملة ، مثال علٌها الفراشاتتغٌرات شكلٌة وفسٌولوجٌة حتى ٌتحول الى طور الحشرة 
 . 
 

 ( 26)صورة 
 التحول الكامل فً الفراشات
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 Taxonomy of insectsتصنٌف الحشرات 

 
تشترك فً ( صفوف)اصناف التً تعود للمملكة الحٌوانٌة عدة  Arthropoda Phylumتضم شعبة المفصلٌات  

 Arachnida ; Crustacea ; Insecta Classهذه االصناف اخرى مع بعضها ، ومن وتختلف فً صفات معٌنة 
 وٌعد صنف الحشرات

Insecta   وكذلك بالمملكة الحٌوانٌة ككل والذي ٌضم بدوره الكثٌر من الرتب هذه الشعبة فً االكبر الصنف وهو

 .مختلف البٌئات تعٌش فً الحشرٌة التً 

 :  وتكون المراتب التصنٌفٌة فً اغلب صنوف المملكة الحٌوانٌة كاالتً 
 Kingdomالحٌوانٌة              المملكة 

 Phylum                 المفصلٌات شعبة 
 Class          الحشرات                صنف 

 Order                               الرتبة 
 Family                   العائلة               

 Genus                      الجنس              
 Species                          النوع              

 

مثل فوق مراتب تصنٌفٌة ثانوٌة تشمل فوق وتحت المرتبة التصنٌفٌة منها انه من الممكن ان توجد الى اضافة 
  Subspecies نوٌعكذلك مثل مرتبة  Subfamily( عوٌلة)عائلة تحت او  family Super Superfamilyعائلة

 .وغٌرها من المراتب التصنٌفٌة االخرى  
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 ( :  تحت صف) طوٌفتٌنٌقسم صف الحشرات الى   
 

 مجنحةحشرات غٌر والذي ٌضم   Subclass:Apterygota الحشرات غٌر المجنحة تحت صف  -اوال 

 .وبذلك فهً عدٌمة التحول وتحمل زوائد غٌر الزوائد الشرجٌة والتناسلٌة الخارجٌة 

 
 

حشرات مجنحة او غٌر مجنحة والذي ٌضم   :Pterygota Subclassالمجنحة تحت صف الحشرات  –ثانٌا 

ناقص او ٌكون تحولها اما الحشرات وهذه ( ثانوياجنحتها بشكل أي ان اسالفها كانت مجنحة واختفت )ثانوٌا 

 :نمو االجنحة تقسم هذه التحت رتبة الى قسمٌن هما كامل وعلى اساس طرٌقة 

 
 

 ذات تحول ناقص تنمووهً حشرات  Division: Exopterygota االجنحة وناقصة التحول قسم الحشرات خارجٌة  -أ

 .للخارج االجنحة فٌها 

 

 تحولذات وهً  حشرات  Endopterygota :  Divisionالتحول  كاملة االجنحة و الحشرات داخلٌة قسم  -ب 

 .من طور العذراء ٌبدا بالبروز الى الخارج االخٌرة الجناح فً البداٌة نحو الداخل وفً المراحل كامل وٌنمو 
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 ٌضم صف الحشرات العدٌد من الرتب 
 : ما ٌلً  Subclass:Apterygotaغٌر المجنحة  ومن هذه الرتب والتابعة الى تحت صف الحشرات 

  Thysanura  :Orderرتبة ذات الذنب الشعري  -أ 

  Collembola   :Orderذات الذنب القافز رتبة -ب

  Diplura   :Order( المزدوج)رتبة ثنائٌة الذنب -ج

  Protura  :Orderالذنب             رتبة اولٌة  -د

 : فتقسم الى قسمٌن وكما ٌلً   Subclass:pterygotaالمجنحة  الى تحت صف الحشرات التابعة الرتب اما 

 
 :وهً  Division: Exopterygota الرتب التابعة الى قسم الحشرات خارجٌة االجنحة وناقصة التحول  -1

 : O: Ephemeropteraذبابة ماٌو رتبة  -أ

 O: Odonata الرعاشاترتبة  -ب

 O: Blattodeaالصراصٌر رتبة  -ج 

 O: Mantodeaفرس النبً رتبة  -د 

 O: Phasmidaالحشرات العصوٌة رتبة  -هه

 O: Orthopteraاالجنحة مستقٌمة رتبة  -و

 O: Isopteraاالجنحة متساوٌة رتبة  -ر

 O: Dermapteraاالجنحة جلدٌة رتبة  -ز 
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 O: Embiopteraاو االنفاق الشبك غازالت رتبة  -س  

 O: Plecoptera( ذباب االحجار)االجنحة رتبة مطوٌة  -ش 

 O: Psocopteraرتبة قمل الكتب والقلف  -ك 

 O: Zoraptera( الزورابتٌرا) سلبوجٌاترتبة  -ن 

 O: Mallophagaرتبة القمل القارض  -و 

 O: Anopluraرتبة القمل الماص  -ف 

 O: Thysanopteraهدبٌة االجنحة رتبة  -ق 

 O: Hemipteraاالجنحة رتبة نصفٌة  -ط 

 O: Homopteraاالجنحة رتبة متجانسة  -ظ 
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 :وهً  Division: Endopterygota داخلٌة االجنحة وكاملة التحول الرتب التابعة الى قسم الحشرات  -2
 

 O: Neuropteraاالجنحة          شبكٌة رتبة  -أ 

 O: Mecopteraالعقربً      الذباب رتبة  -ب 

 O: Coleopteraاالجنحة        غمدٌةرتبة  -ج 

 O: Hymenopteraاالجنحة     غشائٌة رتبة  -د 

 O: Lepidopteraاالجنحة    حرشفٌة رتبة  -هه 

 O: Siphonaptera( خافٌة االجنحة)البراغٌث رتبة  -ر  

 O: Dipteraاالجنحة            ثنائٌة رتبة  -ز 

 O: Strepsiteraاالجنحة      ملتوٌة رتبة  -س 

 O: Trichopteraرتبة شعرٌة االجنحة          -ش 
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 للحنطح والشعُش واالكاسوسُحاِفاخ الحششَح 

  

الوحاضشج 

 الخاهسح
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 : التً تصٌب محاصٌل الحنطة والشعٌر نذكر منها ما ٌلً ( العناكب) واالكاروسٌةالحشرٌة  االفاتهنالك العدٌد من 

 

        Eurygaster  integricepsاالسم العلمً   السونةحشرة  -1

  Hemiptera:  نصفٌة األجنحة رتبة      Scutelliridae:   والتً تتبع عائلة

 ( 27)البالغة ، كما فً صورة الحورٌة والحشرة : الطور الضار

 :تمر الحورٌة بخمسة أعمار تختلف عن بعضها البعض شكالً وأهمٌة:  الحورٌة : الوصف 

 .ٌكون لونه ابٌض حنطٌاً ثم ٌصبح اسود بعد حوالً ساعة من الفقس : العمر الحوري األول   

 .تكون الحورٌة فٌه ذات لون اسود علٌه بقع بٌضاء حنطٌة على رأسها وظهرها: العمر الحوري الثانً  

 .مطلقاً الحشرة الكاملة وهً شرهة تمتص العصارة بسهولة والتشبهلونه حنطً : العمر الحوري الثالث 

ٌصبح لونه أسمر وتبدأ بالتشابه مع الحشرة الكاملة وتكون سرٌعة التنقل خطرة جداً نظراً لشراهتها فً : العمر الحوري الرابع 

 .امتصاص العصارة من حبات الحنطة

 .تشبه  الحورٌة الحشرة الكاملة ولكنها أصغر بقلٌل : العمر الحوري الخامس 

لونها ٌختلف بٌن األصفر الغامق والرمادي أو األسمر المسود حٌث تحتوي على بقع أو خطوط ( : البالغة)الحشرة الكاملة 

ٌكون كبٌر الحجم وٌغطً ( الدرع)غامقة على الجهة الظهرٌة وهً ملساء تفرق عن باقً انواع عائلتها بالحرقفة الظهرٌة 

 .البطن وٌختفً تحته األجنحة ، للحشرة زوجان من األجنحة األمامً نصفً والخلفً غشائً
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 (حششج السىنح)الحظ فٍ الشكل 

 الثالغح  (الثالغح وأطىاس الحىسَح الخوسح)

 ( 27)صورة 

  السونةحشرة 
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 : الَىنخاألهمُخ االقزظبكَخ والؼوه لؾشوح 

ام رمتزض الؾىهَتتبد والجبل تتبد الؼظتتبهح المجبرُتتخ  تتل األوهاو والَتتُيبا والؾجتتىة  تتٍ الظتتىه ال جمتتٍ   ون ؽتت      

 .اطفواه المجبد ورأفو نمىه 

أ ب ػ ً الؾجىة  زظهو  مبؽق  ُهب نلة ثمُخ ال ىا رمضل  كبا ر نَخ الؾشوح أٌ  ؾل كفتى  أعتياا الفت    ؽتى     

هنه الملة ثيغ طفواا  مب َتدكٌ للتً وهتىه ؽجتىة  مكمشتخ و غؼتلح وهشتخ وأا الظؾتُل المتبرظ  تل هتنه الؾجتىة 

المظبثخ َكىا ٍُب  أٌ َفيل فبطُخ الزمبٍت  الؼتووهَخ لؼمتل القجتي   وملت  ألا الؾشتوح رفتوى لنيَمتبد فبطتخ 

 ( 28)ردصو ػ ً  بكح الك ىرُل المَدلخ ػل رمبٍ  الؼغُمخ   كمب  ٍ الظىهح 

 ( 28)صورة 

 على سنابل الحنطة السونةاضرار حشرة 
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        Schizaphis graminumاالسم العلمً ( َمْن الحبوب)َمْن الحنطة  -2

   Hemiptera:   نصفٌة  األجنحة  رتبة       Aphididae:  عائلة 

 

 (  29)البالغة  ، الصورة الحورٌة والحشرة : الطور الضار

الشكل أو بٌضوٌة ، ذات لون أخضر فاتح وعلى الظهر خط اخضر غامق ، والذنب البطنً كمثرٌه : البالغة : الوصف 

أما . األفراد غٌر المجنحة ٌبلغ فٌها طول قرن االستشعار حوالً نصف طول الجسم . مدبب ولها زوج من القرون البطنٌة

 .األفراد المجنحة ٌبلغ فٌها طول قرن االستشعار حوالً ثالثة أرباع  طول الجسم 

 

 : األهمٌة االقتصادٌة والضرر

امتصاص العصارة النباتٌة من األوراق الملتفة مما ٌؤدي إلى اصفرار األوراق وضعف النبات وإذا كانت الحشرات      

 بأعداد كبٌرة قد ٌؤدي ذلك إلى موت النباتات الصغٌرة 

ومن أعراض اإلصابة األخرى المهمة وجود الندوة العسلٌة التً ٌفرزها الَمْن وكذلك وجود الحشرات بصورة متجمعة  

 . على المنطقة المصابة
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 ( 29)صورة 

 توضح حشرة من الحبوب  -ج -ب -أ

 -ج   -أ
  -ب 
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 Oria musculosaاالسم العلمً   كاسرة سنابل الحنطة  -3

     Lepidoptera:  حرشفٌة األجنحة رتبة         Phalaenidae:      عائلة  

 (  30)، صورة  الٌرقة: الطور الضار

 .ذات لون أخضر مصفر فً منتصف ظهرها ثالث خطوط كما توجد نقاط سوداء على جسمها: الٌرقة: الوصف 

 ( 31)، صورة  مخضرةذات لون سمنً والبطن ذهبٌة ونهاٌة األجنحة الخلفٌة صفراء : البالغة

تثقب الٌرقات الساق عندما ٌكون طري متغذٌة على األنسجة الطرٌة بداخلة ، ومن عالمات : األهمٌة االقتصادٌة والضرر

اإلصابة وجود أنفاق التغذٌة وتلون المنطقة المصابة باللون البنً الداكن، وكذلك نالحظ وجود ثقب دائري أسفل السنبلة 

 .باإلضافة إلى سهولة كسر الساق من أسفل السنابل المحمولة على السٌقان المصابة

 (  30)صورة 

 (  31)صورة  ٌرقة كاسرة السنابل 

 السنابل بالغة كاسرة 
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    Syringopasis temperatella: االسم العلمً  حفار أوراق الحنطة  -4 

  Lepidoptera:حرشفٌة األجنحة رتبة           Scythrida:  عائلة 

 

 توضح اطوار واضرار الحشرة ( 32)الٌرقة ، صورة : الطور الضار

صغٌرة الحجم ذات لون أصفر إلى برتقالً ورأسها أسود ، العذراء مكبلة صغٌرة الحجم تكون أما داخل : الٌرقة: الوصف 

 .  نفق أو فً التربة

عثة صغٌرة الحجم لون الجناح األمامً ذهبً والخلفً رصاصً غامق، وتحمل أهداب طوٌلة على الحافة الخلفٌة : البالغة

 .  لألجنحة

تحفر الٌرقة بٌن بشرتً الورقة فتظهر خطوط كاإلنفاق بٌضاء أو شفافة على السطح العلوي : األهمٌة االقتصادٌة والضرر

للورقة كما ٌالحظ اصفرار أوراق النبات وجفافها وعدم نمو النبات بصورة طبٌعٌة ، قد نجد عدة ٌرقات تتغذى على ورقة 

 .واحدة ، وقد تلتقً األنفاق مع بعضها لتكون كٌس أو نفق واحد
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 حفار اوراق الحنطة ( 32)صورة 

الٌرقة  -ٌرقة وعذراء      بأ-

اعراض  -والبالغة       ج

 االصابة 

 -أ

 -ب

 -ج
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 Agromyza  megalopsis:              االسم العلمً حفار أوراق الشعٌر    -5

  Diptera:   رتبة ثنائٌة األجنحة             Agromyzidae: عائلة 

 والتً توضح ادوار واضرار الحشرة( 33)كما فً صورة 

 .الٌرقة: الضارالطور 

مستورة لونها بنً : دودٌة الشكل ، عدٌمة األرجل ، لٌس لها رأس متمٌز ذات لون أبٌض مخضر ، العذراء : الٌرقة: الوصف 

 .  تتعذر بالتربةغامق موجودة فً نهاٌة النفق أو 

 .لونها أسود لماع وعٌونها كبٌرة ذات لون أحمر غامق( ملم 4)ذبابة صغٌرة الحجم طولها حوالً : البالغة

 ٌنتج الضرر عن حفر الٌرقة بٌن بشرتً الورقة مكونة أنفاق وقد تتصل األنفاق أو تتوسع    : األهمٌة االقتصادٌة والضرر       

 .لتصبح ما ٌشبه الكٌس الكبٌر ، تصفر األوراق المصابة جزئٌاً أو كلٌاً وتموت األوراق فً حالة اإلصابة الشدٌدة         
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 حفار اوراق الشعٌر ( 33)صورة 

اعراض االصابة على ورقة الشعٌر    -ب –أ 

 البالغة   -عذارى الحشرة      د -ج

  -أ
 -ب

 -ج

 -د
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  Zabrus morioالحنطــة االسم العلمً   بــادراتماضغـــة  -6

 Coleoptera:رتبة غمدٌه األجنحة     Carabidae:  عائلة 

 

الضار لها هو الٌرقة والبالغة وأجزاء الفم فٌهما قارضة وتشكلها كامل والضرر الذي تسببه هو إن الٌرقات تتغذى على الطور 

أما الحشرة البالغة فهً تتغذى لٌال . وذلك بسحب األوراق داخل التربة ثم تتغذى علٌها بالقرض تاركة العروق فقط البادرات

 .بقرض األوراق والحبوب فً قواعد السنابل

 . صغٌرة الحجم لونها ابٌض شمعً: وصف الٌرقة

 (  34)، كما فً صورة  اسودخنافس متوسطة الحجم ذات لون :البالغة 

 

 
 

 الحنطة بادراتبالغة ماضغة ( 34)صورة 
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 .الٌرقة: الطور الضار

سم لونها أبٌض اسطوانٌة الشكل و ذات  حلقات صدرٌة منتفخة 1.5ٌبلغ طول الٌرقة الكاملة النمو : الٌرقة: الوصف 

 .قلٌالً 

ذات لون أسود المع مع وجود بقع وأشرطة صفراء اللون الجسم ، بطن الحشرة مضغوط من الجانبٌن وٌبلغ : البالغة

وٌوجد عند قاعدة البطن ظهرٌاً مثلث أصفر وحافتا القطعتٌن البطنٌتٌن الثالثة والخامسة هً ( ملم 10)طولها حوالً 

 .بشكل حلقتٌن صفراوٌن

ٌتمثل الضرر بتغذٌة الٌرقة أسفل السنبلة داخل الساق مما ٌؤدي إلى عدم تكون الحبوب : األهمٌة االقتصادٌة والضرر   

 السنبلة ، فتظهر السنابل المصابة فاتحة اللون تسمى بالسنابل البٌضاء ، ومن عالمات اإلصابة األخرى ذبول النبات  فً 

واصفرار وتٌبس األوراق ، تتغذى الٌرقات داخل السٌقان وتمزق األوعٌة الناقلة وتقرض الساق من الداخل بشكل        

الحظ الشكل . تاركة الغشاء الخارجً الرقٌق مما ٌؤدي إلى سهولة كسر الساق، ونالحظ ثقوب على السٌقان( 7)رقم 

 (زنبور الحنطة المنشاري)

     Cephus pygmaeus:          االسم العلمً  زنبور الحنطة المنشاري  -7

   Hymenoptera:   غشائٌة األجنحةرتبة        Cephidae: عائلة 

 (  35)صورة 
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 زبور الحنطة المنشاري( 36)صورة 

 البالغة -الٌرقة        ب -أ

 -ب -أ
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 Haplothrips tritici   :االسن العلوٍ      الحنطـح ثـشتـس -8

 Thysanoptera:   هرجخ هلثُخ األعمؾخ      Phlaeothripidae     : ػبئ خ 

الضرر المتسبب هنا هو نتٌجة . الطور الضار الحورٌة والبالغة( أجزاء الفم خادشة ماصة)•

امتصاص الحورٌات والبالغات العصارة النباتٌة من األوراق والحبوب فً السنابل وٌتسبب عن 

 .ذلك ظهور بقع بنٌة على الحبوب، تجعد وانكماش الحبة، نقص فً وزن الحبوب

تكون مغزلٌة الشكل رأسها مربع صغٌرة الحجم والصدر مستطٌل ولونها بنً داكن : وصف البالغة•

ولها . الحنطة فقط تكون بشكل أنبوب أو مدببة لتحل محل آلة وضع البٌض ثربسونهاٌة البطن فً 

.  هو جناح رفٌع حوله أهداب ٌحوي عرق أو عرقان الهدبًوالجناح  الهدبٌةزوجان من األجنحة 

   .برتقالً -أصغر من البالغة غٌر مجنحة لونها أحمر :الحورٌة

 

 ( 37)كما فً صورة 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 (37)صورة 

 الحنطة المنشاري   ثربس

 حشرة بالغة  الثربسبالغة 

 عقل قرن االستشعار 
 والتً تعتبر صفة تصنٌفٌة

 حورٌة

تتغذى على  الثربسحورٌات 
 اوراق الحنطة
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 هن اِفاخ االخشي الرٍ ذصُة الحنطح هى الحلن 

 

 ؟ Mitesما هو الحلم 
  

ٌضم الحلم والقراد وهو صغٌر الحجم الذي   Subclass:Acari القرادٌاتمفصلً االرجل ٌعود الى تحت صف هو حٌوان 

ملٌماٌكرون عند بلوغه دور البالغات والقلٌل منه صغٌر الحجم قد ٌصل طوله 300- 50ما بٌن طولها ٌبلغ انواع الحلم فأغلب 

بعض الكتب العربٌة وٌسمى العنكبوت اٌضاً فً    Acarus االكاروسوقد ٌسمى بعدة تسمٌات منها ،  ملٌماٌكرون( 100)الى 

ومعجم  للدمٌرينسبة الى افرازه نسٌج عنكبوتً وسمً حلم كما ورد فً بعض  الكتب العربٌة القدٌمة مثل حٌاة الحٌوان 

، كما ان بعض اقتصادٌه وٌعد الحلم من اآلفات الزراعٌة والبٌطرٌة والصحٌة المهمة التً تحدث اضراراً ، الحٌوان والمورد 

 .انواع الحلم تعتبر مفٌدة وتستخدم فً مجال المكافحة االحٌائٌة

 

Acarology   العلم الذي ٌختص بدراسة الحلم هوMites  والقرادTicks .  على حدا سواء 

Acarologist  الشخص الذي ٌختص بدراسة الحلم هوMites  والقرادTicks .   

حلمة التواء الحنطة او )وهناك عدة انواع من الحلم تصٌب الحنطة والشعٌر فً مختلف دول العالم نذكر منها فً العراق النوع 

 (حلمة البصلة الجافة 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 Wheat Curl Miteالجافح حلوح الرىاء الحنطح او حلوح الثصلح  -9

   Eriophyes tulipae Keifer: االسن العلوٍ   

  Subclass:Acariذحد صف 

 Trombidiformes  :Order :سذثح 

 Eriophyidae      :Familyعائلح       

 

 (  38)كوا فٍ صىسج 

 الحورٌات والبالغات : الضارالطور 

ملم ، كما ٌحمل الراس فً مقدمة الراس  0.02اسطوانً الشكل مستدق من االمام والخلف ، ٌبلغ طولها  ارٌوفًحلم : الوصف 

 ممصزوجا من المالمس الفكٌة ، وتكون االرجل فً بداٌة الجسم والبطن تكون طوٌلة اسطوانٌة ، كما ٌوجد فً نهاٌة البطن 

sucker  والتً تسمى مصاصة الشرجanal sucker  . 
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 (38)صورة 
 حلم التواء الحنطة

افراد الحلم على اوراق 
 االبصال

تحت افراد الحلم 

 المجهر

مرض فاٌروس 

تخطٌط  موزائٌك

 الحنطة

 بالغة الحلم 
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  Damage and Disprsionاالنزشبه والؼوه 

  شمب  ا وَيُب   اٍزوالُب ونُىىلملا وؽلَضب  ٍ  اوهثبَمزشو هنا المىع  ٍ اغ ت  مبؽق الؼبل  ؽُش ٍغل وعىكه  ٍ ا وَكب   

 .الممظيخ الؼوثُخ  مهب الؼواو 

 .  َظُت ثبللهعخ الوئَُُخ المغُ ُبد فبطخ الؾمظخ والنهح كمب َهبع  اثظب  الؼبئ خ الينجيُخ 

 (  اوهاو   ٍُيبا وٍمبثل)ا زظبص الؼظبهح المجبرُخ ل مجبد : الؼوه 

 :والؼوه االه  هى ني هب ل ؼلَل  ل الفبَووٍبد المموػخ ل مجبد  مهب 

 رقظُؾ الؾمظخ   ىىائُ  بَووً أ-

 رجيغ الؾمظخ   ىىائُ  بَووً ة-

اا الؼوه الوئٌُ النٌ ََججه هنا الؾ   ػ ً الؾمظخ هى اطفواه والزىاا اوهاو الؾمظخ   والؾمظخ هٍ الؼبئل الىؽُل النٌ 

 .  و ب َوا ق هنه اال واع  ل اػواع رزمضل  ٍ وعىك ثيغ طفواا ورقظُظبد ػ ً االوهاو   الفُووٍُخ َظبة ثبأل واع 

 .كمب ََجت هنا المىع  ل الؾ    وع شوَؾ ؽجخ النهح االؽمو نزُغخ ؽيمه لممظمبد الممى  ٍ ؽجىة النهح 
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 للشصاِفاخ الحششَح 

الوحاضشج 

 السادسح
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   Chilo suppressalis  Wikحفاس ساق الشص الوخطظ   االسن العلوٍ         -1

                                                                     Chilo simplex Butler 

•                                 

 .الُوقخ: الظىه الؼبه•

   غ وعىك فمَخ فظىؽ رمزل ػ ً  برؼ هأٍهب ثمٍ  برؼ وعَمهب ٍممٍ أو ثمٍ : الُوقخ: الىطف •

  برؼ  قهىائٍ  لىا ر   القظىؽ الجظمٍ ؽى  الغَ  ػمل الَظؼ 

ػضخ  زىٍظخ الؾغ  لىا الغَ  ثمٍ وكل عمبػ أ ب ٍ ػ ُه شوَؾ  بئل أطفو ثمٍ َمزل  ل : الجبل خ•

اليمخ ؽزً اليبػلح  وَىعل طف  ل ثيغ ثمُخ عبنجُخ قوة الؾب خ   واألعمؾخ الق فُخ ثُؼبا طىهح 

(39  . ) 

 :  منها ما ٌلً محصول الرز نذكر تصٌب التً الحشرٌة  االفاتهنالك العدٌد من 

  Lepidoptera:    رتبة حرشفٌة االجنحة          Pyralidaeوالتابع الى عائلة    
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 (  حفار ساق الرز)الحظ الشكل 

  ساق الرز المخطط حفار ( 39)صورة 

 البالغة والٌرقة 

 الحشرة البالغة 

 الٌرقة 
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 للً َدكٌ  مب ل مجبد الموكيَخ األوهاو  ٍ ثبلؾفو ومل  الظ ُوح المجبربد ػ ً الُوقبد رز ني     

  ٍ ل مجبد الُوقبد لطبثخ وػمل (Dead Heart الي ت  ىد) ث الظبهوح هنه ورَمً المجبد ق ت  ىد

  ل أؽى  ال ىا ثُؼبا ٍمبثل ولنزبط المجبد ػؼف للً َدكٌ  مب الَبو  ٍ رؾفو الَمبثل ركىَل  وؽ خ

 White األثُغ الوأً) ث الظبهوح هنه رَمً ػب وح ؽجىة ماد  مزظجخ ركىا   الظجُؼُخ الَمبثل

Head ) الجمٍ ثبل ىا المظبثخ الممظيخ ور ىا الَبو كافل الز نَخ أنفبو وعىك اإلطبثخ ػ  بد و ل 

   (40) طىهح  ٍ كمب     الَُيبا  ٍ صيىة ووهىه ال ب ق

 األهمُخ االقزظبكَخ والؼوه 
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ظاهرة الراس االبٌض (  40)صورة 

 فً الرز
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 gryllotalpa  Gryllotalpaاو الحفاس   االسن العلوٍ                  الكاسوب -2

 Orthoptera:   سذثح هسرمُوح األجنحح             Gryllotalpidae:عائلح  

 الؾىهَبد والجبل بد   : الؼبهالظىه 

عَتتمهب  زظتت ت   األهعتتل ( قهتتىائٍ)ماد شتتكل أٍتتظىانٍ لىنهتتب ثمتتٍ كاكتتل : الجبل تتخ: الىطتتف 

األ ب ُخ  ؾىهح ل ؾفو واألعمؾخ األ ب ُخ قظُوح وع لَخ   والق فُخ غشتبئُخ   زىَتخ رؾتذ األ ب ُتخ 

 .وقووا االٍزشؼبه قظُوح

 ( .41طىهح )   رشجه الجبل خ لكمهب أط و ؽغمب وغُو  غمؾخ: الؾىهَخ

الؾشوح  همخ ػ ً المجبرتبد الظت ُوح و تٍ المشتبرل والؼتو َزمضتل : األهمُخ االقزظبكَخ والؼوه  

. ثيوع الغنوه ال ُفُخ رؾتذ ٍتظؼ الزوثتخ   ُؾتلس اطتفواه ومثتى  الجتبكهاد صت  الزُتجٌ والمتىد

 (الكبهوة)الؽ  الشكل 
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 ( 41)صورة 

 ( الحفار) الكاروب

 البالغة 

 حورٌات حدٌثة الوالدة

 ( الحفار) الكاروبجمٌع اطوار 
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  Thrips oryzae                                            ثشتس الشص   االسن العلوٍ         -3

     Thysanoptera:    سذثح هذتُح األجنحح               Thripidae: عائلح 

 (  42)طىهح . الؾىهَبد والجبل بد: الظىه الؼبه

ماد شكل   يلٍ ط ُو  لهب ىوعبا  ل األعمؾخ الو ُؼخ والمَزيُمخ : الجبل خ: الىطف 

والزٍ رؾمل أهلاثبً ؽىَ خ ػ ً ؽب برهب الق فُخ  وصوثٌ الوى مو لىا ثمٍ كاكل ونهبَخ 

 .الجظل رؾمل آلخ وػغ ثُغ ثبهىح للي األنضً

 .  رشجه الجبل خ لكمهب أط و ؽغمب وغُو  غمؾخ: الؾىهَخ

َزمضل الؼوه ثب زظبص الؼظبهح المجبرُخ  ل األوهاو : األهمُخ االقزظبكَخ والؼوه   

والَمبثل   و ل ػ  بد اإلطبثخ وهىه ثيغ ثُؼبا  ؼُخ  ٍ نظل الىهقخ  كنل  الزفبف 

 .ؽب خ الىهقخ ؽى  الؼوو الىٍظٍ  والجيغ اليلَمخ رزؾى  للً ال ىا الجمٍ اللاكل
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 الرز  ثربس(  42)صورة 

 (اعراض االصابة بالثربس)

 البالغة

 الحوريات 
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 Rhopalosiphum rufiabdominalisاالٍ  الؼ مٍ             Rice Aphid ًل الوى  – 4

•(Aphididae : Homoptera): 

 

 (  43)الحورٌة والبالغة  ، صورة  -:الطور الضار •

الحشرة الكاملة ذات لون اخضر او اخضر داكن وٌبلغ طول الحشرة  -:الوصف •

 .ملم 2

تهاجم الحورٌة والحشرة الكاملة االوراق والجذور لنباتات الرز وال  -:الضرر •

 .كبٌرة عادة بحقول الرز  باعدادٌظهر هذا النوع من المن 
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 حشرة مًن الرز( 43)صورة 

Rhopalosiphum rufiabdominalis 
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 للزسج ولصة السكش اِفاخ الحششَح 

  

الوحاضشج 

 الساتعح
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 :  السكر العدٌد من اآلفات الحشرٌة نذكر منها وقصب نباتات الذرة  ٌصٌب 

  Sesamia criticaاالسم العلمً     :  حفار ساق الذرة  -1

     Lepidoptera: حرشفٌة األجنحة رتبة       Phalaenidae:        عائلة

 
 الٌرقة : الضار الطور

واصفر من السطح السفلً ( الجهة الظهرٌة)متوسطة الحجم ،لونها وردي من السطح العلوي: الٌرقة :  الوصف

 .، ذات رأس بنً محمر( الجهة البطنٌة)

عثة متوسطة الحجم لون الجسم بنً فاتح، واألجنحة األمامٌة لونها أصفر فاتح والخلفٌة ( : البالغة)الحشرة الكاملة 

 ( .46)، ( 45)فضٌة ، صورة بٌضاء 

 :  األهمٌة االقتصادٌة والضرر

تتغذى الٌرقات على النباتات الصغٌرة فتحفر فً قمة النبات مسببة ذبول الورقة المركزٌة ، وموت قلب النبات      

، ومن عالمات اإلصابة ظهور أربعة ثقوب متوازٌة عرضٌاً فً  العرانٌصإضافة إلى تقزم النبات وعدم تكوٌن 

الورقة ، وتتغذى الٌرقات فً السٌقان بعمل إنفاق وثقوب وعند فتح الساق نالحظ تلون الساق باللون األحمر 

المسود أو األرجوانً نتٌجة اإلصابة بالمسببات المرضٌة الفطرٌة ووجود براز الٌرقة وتهاجم الٌرقة النورات 

 .  وتعفنها العرانٌصمتغذٌة على الحبوب مما ٌؤدي إلى تشوه  العرانٌصالزهرٌة أٌضاً ومن ثم 
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 ( 45)صورة 

 ٌرقات وبالغة حفار ساق الذرة

 البالغة

 الٌرقات

 اضرار الٌرقة على النبات
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 (  الحظ الثُضح والُشلح والثالغح ( )46)صىسج 

 ٌرقة

 عذراء

 بالغة

 بٌضة
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 Leucania (=Mythimna) loreyiاالسن العلوٍ         :     دودج الزسج    -2

     Lepidoptera:      سذثح حششفُح األجنحح   Phalaenidae            :   عائلح 

 الُوقخ : الطىس الضاس

لىنهتتب أطتتفو  قؼتو أو أطتتفو ىَزتتىنٍ أو أفؼتتو غتتب ق   ػ تً ؽتتى  الغَتت  صتت س فظتتىؽ : الُوقتتخ :  الىصفف

 .كل  مهب ػ ً هُئخ فؾ  زيظغ لىنه ثمٍ  برؼ ( أشوؽخ ه ُؼخ)

ػضخ  زىٍظخ الؾغ  لىنهب أطفو لمبع  األعمؾخ األ ب ُخ طفواا للً ثمتٍ  رزمُتي ثىعتىك أشتوؽخ غب يتخ :  الثالغح

قوة الؾب خ القبهعُخ ل غمبػ األ ب ٍ رأفن شكل  ض ش  وَمزل شوَؾ  ل قمخ المض ش للً وٍؾ الغمبػ  أ ب الغمبػ 

 ( .47)  طىهح  غب يخالق فٍ أثُغ مو ػووو 

 :  األهوُح االلرصادَح والضشس

رز ني الُوقبد الؾلَضخ الفيٌ ػ ً األوهاو الغلَلح ال ؼخ وريوع صيىثبً  ٍ ؽىا هب وثؼل أا رزيلم الُوقبد  تٍ   

 الؼتوانُضالغلَلح لألوهاو ورهبع   الممىادالؼمو رهبع   قز ف أعياا المجبد لم رز ني ػ ً اليم  المب ُخ ور زه  

أا كوكح التنهح رهتبع  أعتياا  قز فتخ  تل نجتبد التنهح لال أا وهىههتب ثأػتلاك )وريوع الؾجىة الظوَتخ و تغ هتنا 

كجُوح رَجت لػتواها اقزظتبكَخ كجُتوح ولكتل ػمتل وهىههتب ثأػتلاك ق ُ تخ  تٍ الَتمخ  ت  رَتجت لػتواها اقزظتبكَخ 

 (.ل نهح
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 ( 47: )صورة 

 دودة الذرة

 الٌرقة
 البالغة
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 Rhopalosiphum maidisاالسن العلوٍ       :   هْن الزسج  - 3

 Homoptera:      سذثح هرشاتهح األجنحح                       Aphididae:    عائلح

 (َظُت الؾمظخ والشؼُو وقظت الَكو أَؼبً )

 .الؾىهَخ والؾشوح الجبل خ: الظىه الؼبه

 الشكل   لىا الغَ  أفؼو  يهو   واليووا    كمضوَه ط ُوح : الجبل خ :  الىصف

 الجظمُخ والننت الجظمٍ  لىنهمب غب ق  وقوا االٍزشؼبه َكىا ثظى  أقل  ل  نظف 

 .  ؽى  الغَ  

 (  48)طىهح 

 :  والضشسااللرصادَح  االهوُح

الؾىهَبد والجبل بد الؼظبهح المجبرُخ  ل األوهاو وفبطخ الَظؼ الَف ٍ ل ىهقخ  ورزىاعل أَؼبً ثُل رمزض 

األوهاو الم زفخ  وػ ً المىهاد  اليهوَخ  و ل ػ  بد اإلطبثخ وعىك الؾشواد ثظىهح  زغمؼخ ػ ً الممظيخ 

 ( .49)المجبد   طىهح المظبثخ وعىك الملوح الؼَ ُخ وع ىك انَ ؿ الَمْل ػ ً 
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 ( 48)صىسج 

 هن الزسج 

 الثالغح

 الثالغاخ والحىسَاخ
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 Rhopalosiphum maidisتجمع حشرات من الذرة  (  )49)صورة 

 (على نبات الذرة  

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 Spodoptera exiguaاالسن العلوٍ   ( : الذودج الخضشاء)( الالفكما)دودج الثنجش السكشٌ    - 4

 (والؼلَل  ل الؼىائل المجبرُخوالَجبنـ والَ ق  والشىنلهالَكوٌ واليظل والجب ُب  النهح والجمغو رظُت )

    Lepidoptera:    رتبة حرشفٌة األجنحة                Noctuidae = Phalaenidae:  عائلة

 .الٌرقة: الطور الضار

أٍظىانُخ الشكل  لىنهب افؼو وَىعل شوَظبا ؽىلُبا ػ ً عبنجٍ الغَ  لىنهمب أفؼو غب ق وَفظل : الُوقخ : الىصف

 .ثُمهمب فؾ أطفو ال ىا غُو  مزظ  وَىعل ػ ً عَمهب ػلك ق ُل  ل الشؼُواد المزىٍظخ الظى 

أؽلاهمب كائوَخ الشكل واألفوي  طلئُزبالىنهب الؼبم ه بكٌ أو ثمٍ  جوقش  َىعل ػ ً الغمبؽُل اإل ب ُل ثيؼزبا : الثالغح  

ك ىَخ الشكل   وَزق ل الغمبػ األ ب ٍ فؾ  زؼوط ه بكٌ ال ىا َمو  ل ثُل الجيؼزُل   أ ب األعمؾخ الق فُخ   ىنهب أثُغ ولىا 

 (.والُوقخالجبل خ ( )50)الظىهح الؽ     أٍموؽب برهب وػووقهب 

 

رأكل الُوقبد الظ ُوح الؾلَضخ الفيٌ ثشوح الَظؼ الَف ٍ لىهقخ المجبد الزٍ رظُجهب  ٍ   :األهوُح االلرصادَح والضشس

 َبؽخ كائوَخ ؽى   كبا كز خ الجُغ وػمل ب ركجو الُوقخ رؼمل صيىثبً غُو  مزظمخ  ٍ األوهاو ربهكخ الؼووو الوئَُخ الكجُوح 

 .  وقل رز ني الُوقبد ػ ً اليمخ المب ُخ  زَجت  ىرهب . الزٍ َظؼت ػ ُهب قوػهب
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 (50)صورة 

 دودة البنجر السكري 

 البالغة

 االعمار الٌرقٌة المختلفة

 ٌرقة
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 Helicoverpa armigeraاالسن العلوٍ         :    الطواطحدودج ثواس  -5

 حرشفٌة األجنحة       Lepidoptera :الرتبة                 Noctuidae العائلة  

 (  51)صورة    الٌرقة -:الطور الضار 

حدٌثة التكوٌن وتصٌب  العرانٌصتتمثل بتغذٌة الٌرقات وحفرها فً :  اإلضرار وعالمة اإلصابة •

الطماطة  القمم النامٌة لنبات قصب السكر وكذلك تعتبر هذه الحشرة مشهورة فً اصابتها لثمار

ومن عالمات اإلصابة ثقوب فً جلد القشرة وتلون المنطقة باللون األسود نتٌجة إلصابتها 

وبعض هذه الفطرٌات تفرز سموم لهذا تكون اإلصابة  Aspergillasبالفطرٌات وخاصة فطر 

عند فتح الثمرة نالحظ إنفاق التغذٌة ووجود براز الٌرقة أو احتمال وجود الٌرقة داخل . مهمة

 .الثمرة
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 Helicoverpa armigera الطواطحثواس دودج ( 51)صىسج 

 الطواطحهصاتح تذودج ثواس  عشانُص

 الثالغح

 الُشلح
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 Spodoptera littoralisاالسن العلوٍ     :  المطن     دودج وسق  - 6

    Lepidoptera:    ؽوشفُخ األعمؾخ هرجخ                Noctuidae:  ػبئ خ

 الُشلح     : الضاس  الطىس  

أٍظىانُخ الشكل ماد ألىاا  قز فخ ؽَت الجُئخ  ُكىا لىنهب أفؼو  ظفو أو أٍىك ه بكَبً وَمزل ػ ً ؽى  : الُوقخ:  الىصف

عىانت عَمهب أشوؽخ  برؾخ وغب يخ وػ ً الؾ يبد الجظمُخ األولً والضب مخ ىوط  ل ثيغ كجُوح ٍىكاا أ ب ثيُخ الؾ يبد ثيؼهب 

 .ط ُوح

 زىٍظخ الؾغ  األعمؾخ األ ب ُخ ثمُخ للً ه بكَخ ال ىا وػ ُهب أشوؽخ طفواا ثُؼبا رمزل ثبرغبهبد  قز فخ ػضخ :  الثالغح

ورزيظغ  غ ثؼؼهب  والغيا المغبوه ل ؾب خ القبهعُخ َؾزىٌ ػ ً أشوؽخ قظُوح طفواا  زجبكلخ  غ أفوي ثمُخ ال ىا  األعمؾخ 

 ( 52)طىهح     ٍممٍالق فُخ ماد لىا أثُغ 

 

رز ني الُوقبد الظ ُوح ثيوع الجشوح الَف ً  كىنخ ثيؼخ كجُوح أو ؽجيخ ثُؼبا هقُيخ شفب خ : األهوُح االلرصادَح والضشس

أ ب الُوقبد  ٍ األػمبه األفُوح (  53)الؼ ُب  طىهح رزَغ رلهَغُب ؽزً رشمل ٍظؼ الىهقخ ك هب    َجيً  مهب لال ثشورهب 

 ٍ الجواػ  واألىهبه   كمب ن ؽ  وكنل   زؾلس صيىة أو قووع   ٍ نظل الىهقخ ػمل ؽب بد األوهاو ( القب ٌ والَبكً)

وعىك الُوقبد  ٍ الممبؽق المظبثخ فبطخ ػ ً األوهاو المظبثخ ورظبَو الؾشواد الكب  خ ورىاعل الجُىع ثشكل كزل ػمل 

 (كوكح وهو اليظل)الؽ  الشكل . الممظيخ المظبثخ
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 Spodoptera littoralis ورق القطن ٌرقة وبالغة دودة ( 52)صورة 
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 اعراض االصابة ( 53)صورة 

 ورق القطن بدودة  
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 للمطن واالكاسوسُحالحششَح اِفاخ 

 الوحاضشج الثاهنح
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 َصاب المطن تعذج انىاع هن الحششاخ هنها  

                               Earias insulanaاالسن العلوٍ :                 جىص المطن الشىكُح دودج  -1

 (تصٌب القطن والبامٌا والذرة الصفراء وأشجار التوت)

    Lepidoptera:    رتبة حرشفٌة األجنحة                Noctuidae = Phalaenidae:  عائلة

 .الٌرقة: الطور الضار

أسطوانٌة الشكل ،عرٌضة فً الوسط وتستدق نحو األمام والخلف ، تتمٌز بوجود أربعة بروزات لحمٌة على كل حلقة من :  الٌرقة: الوصف

حلقات الجسم عدا الصدر األمامً وتظهر كأنها أشواك لذلك سمٌت بالشوكٌة، اللون العام  أبٌض مع مناطق غٌر منتظمة الشكل برتقالٌة 

 .  وخضراء متداخلة وفً قواعد البروزات بقع صفراء

.  عثة صغٌرة الحجم لون الرأس والصدر واألجنحة األمامٌة خضراء فً الربٌع وصفراء فً الخرٌف ، لون األجنحة الخلفٌة بٌضاء: البالغة 

كما توجد على كل من الجناحٌن األمامٌٌن ثالثة خطوط عرضٌة متعرجة سمراء اللون قد تكون فً بعض األحٌان غٌر واضحة ولون البطن 

 ( .54صورة . )فضً 

 :  األهمٌة االقتصادٌة والضرر

تتغذى الٌرقات على النباتات الصغٌرة بحفر القمم النامٌة للسٌقان وتنزل إلى مسافة بضعة سنتمترات وتسبب ذبول الفروع الخارجٌة     

ها وجفافها من فوق منطقة اإلصابة ، عند تكون الجوز تأخذ الٌرقات بالحفر فٌه وتتغذى على األلٌاف والبذور ، فإذا كانت الجوزة صغٌرة فأن

تجف وتسقط أو تبقى عالقة وإذا كانت كبٌرة فأنها تتلف مصراعاً واحداً أو مصراعٌن أو الجوزة كلها مسببة جفافها وٌزٌد الضرر نمو 

من خالل الثقوب الكبٌرة ذات حواف غٌر )فطرٌات سوداء على ألٌاف القطن مما ٌجعلها غٌر صالحة لالستعمال وٌستدل على اإلصابة 

موجودة على سطح الجوزة مع وجود الٌرقات خضراء اللون أو بنٌة علٌها أشرطة ( لوجود األشواك على جسم الٌرقة )منتظمة الشكل 

 ( .  طولٌة داخل الجوزة أو برازها على الثقب
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 (54)صورة 

 دودة جوز القطن الشوكٌة 

 شكل البالغة بالربٌع 

 بالخرٌفشكل البالغة 

 الٌرقة

 البالغة

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 Pectinophora gossypiellaاالسن العلوٍ             :   دودج جىص المطن المشنفلُح       -2

    Lepidoptera:    هرجخ ؽوشفُخ األعمؾخ             Gelechiidae:  ػبئ خ

 .الُوقخ: الطىس الضاس

أٍظىانُخ الشكل  لىنهب  ٍ المواؽل األولً طفواا شبؽجخ للً ثُؼبا ص  رز ُو للً لىا قونف ٍ  ٍ الَظؼ :  الُشلح: الىصف

 .الظهوٌ و برؼ  ٍ الَظؼ الجظمٍ

ػضخ ط ُوح الؾغ  ماد لىا ثمٍ للً ه بكٌ واألعمؾخ األ ب ُخ ػ ُهب ػلك  ل الجيغ الَىكاا ماد األشكب  المقز فخ   : الثالغح

األعمؾخ الق فُخ ماد لىا ه بكٌ غب ق وك  األعمؾخ األ ب ُخ والق فُخ ماد شؼو ؽىَل نىػبً  ب ػ ً ؽب برهب الق فُخ 

 ( 55)  طىهح والقبهعُخ 

أا الضيىة ركىا ط ُوح  مزظمخ و )رشجه أػواع اإلطبثخ ثلوكح عىى اليظل الشىكُخ  بػلا : األهوُح االلرصادَح والضشس

 (.الجبل خ والُوقخ)الؽ  األشكب  (  لوهح الشكل والجواى نبػ  والُوقبد  ٍ كافل الجنوه قونف ُخ ال ىا 
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 55صىسج 

 دودة جوز القطن القرنفلٌة 

 الٌرقة البالغة
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 Heliothes armigeraاالسم العلمً         (    : الطماطةدودة ثمار )دودة جوز القطن األفرٌقٌة  -3

 

 (والف فل والنهح و ىهوح الشمٌ والؾمض والؼظفو وثؼغ األكغب  والظمبؽخرظُت ػىائل نجبرُخ كضُوح  مهب اليظل ) 

    Lepidoptera:    هرجخ ؽوشفُخ األعمؾخ             Noctuidae = Phalaenidae:  ػبئ خ

 .الُوقخ: الطىس الضاس

أٍظىانُخ الشكل  لىنهب  ز ُو ثُل األفؼو الفبرؼ وال ب ق للً  ب َيوة األٍىك   َمزل ػ ً كل عبنت وػ ً :  الُشلح: الىصف

 . الَظؼ الؼ ىٌ ل غَ  شوَؾ غب ق

ػضخ  زىٍظخ الؾغ  لىنهب أطفو ثمٍ وػ ً وٍؾ وقوة الؾب خ األ ب ُخ ل غمبػ األ ب ٍ ثيؼخ ثمُخ  مُيح ل مىع  وقوة : الثالغح  

الؾب خ القبهعُخ و ىاى لهب فؾ ثمٍ  زمىط   الغمبػ الق فٍ أثُغ  غ وعىك شوَؾ ثمٍ  مزل ػ ً ؽب زه اللاف ُخ والقبهعُخ  

 ( .56)طىهح 

رز ني الُوقبد الظ ُوح ػ ً أوهاو المجبد ولفزوح قظُوح وثؼل ريل هب  ٍ الؼمو رؾفو  ٍ صمبه : األهوُح االلرصادَح والضشس 

النهح أو أقواص ىهوح الشمٌ  ؽُش ريىم الُوقخ ثبلز نَخ ػ ً المؾزىَبد اللاف ُخ ل ضمبه  ػوانُضأو عىى اليظل أو  الظمبؽخ

 أنهب رفؼل  كبا ارظب  الؼمق ثبلضموح  مب ََجت ر فهب ورؼفمهب نزُغخ كفى  الفظوَبد للً  ل ظمبؽخأو الغىى   وػمل لطبثزهب 

 (   كوكح عىى اليظل األ وَيُخ)الؽ  الشكل . الضمبه  ل أ بكل ر نَخ الُوقبد 
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 56صىسج 

 (الطماطةدودة ثمار )دودة جوز القطن األفرٌقٌة 

 الثالغح 

 تلىنُُن هخرلفُن وهزا َعروذ علً نىع الغزاء الزٌ ذرناوله

 الُشلح

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 Spodoptera littoralisاالسن العلوٍ          : دودج وسق المطن  -4

    Lepidoptera:    حرشفٌة األجنحة رتبة                     Noctuidae = Phalaenidae    :  عائلة

 .الٌرقة: الطور الضار 

أسطوانٌة الشكل ذات ألوان مختلفة حسب البٌئة فٌكون لونها أخضر مصفر أو أسود رمادٌاً وٌمتد على : الٌرقة:  الوصف

طول جوانب جسمها أشرطة فاتحة وغامقة وعلى الحلقات البطنٌة األولى والثامنة زوج من بقع كبٌرة سوداء أما بقٌة 

 .الحلقات بقعها صغٌرة

متوسطة الحجم األجنحة األمامٌة بنٌة إلى رمادٌة اللون وعلٌها أشرطة صفراء بٌضاء تمتد باتجاهات مختلفة عثة :  البالغة

وتتقطع مع بعضها  والجزء المجاور للحافة الخارجٌة ٌحتوي على أشرطة قصٌرة صفراء متبادلة مع أخرى بنٌة اللون 

 ( . 57)سمنً ، صورة ،األجنحة الخلفٌة ذات لون أبٌض 

تتغذى الٌرقات الصغٌرة بقرض البشرة السفلى مكونة بقعة كبٌرة أو طبقة بٌضاء رقٌقة شفافة : األهمٌة االقتصادٌة والضرر

الخامس )أما الٌرقات فً األعمار األخٌرة . تتسع تدرٌجٌا حتى تشمل سطح الورقة كلها فال ٌبقى منها إال بشرتها العلٌا

فتحدث ثقوب أو قروض  فً نصل الورقة عند حافات األوراق كذلك فً البراعم واألزهار ، كما نالحظ وجود ( والسادس

الٌرقات فً المناطق المصابة خاصة على األوراق المصابة وتطاٌر الحشرات الكاملة وتواجد البٌوض بشكل كتل عند 

 .  المنطقة المصابة
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 57صورة 

 Spodoptera littoralisدودج وسق المطن 

 

 البالغة

 الٌرقة
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  Thrips tabaciاالسن العلوٍ                  (  : الثصل ثشتس)المطن  ثشتس -5

     Thysanoptera:      هرجخ هلثُخ األعمؾخ                      Thripidae: ػبئ خ 

 .الؾىهَبد والجبل بد: الطىس الضاس

الغَ  ماد شكل   يلٍ ط ُو لىنته ه تبكٌ  تبرؼ وقتووا االٍزشتؼبه مو ٍتجغ ػيتل لتٌُ ل تنكو أعمؾتخ أ تب : الثالغح:  الىصف

األنضً   هب ىوعبا  ل األعمؾتخ الو ُؼتخ والمَتزيُمخ والزتٍ رؾمتل أهتلاثبً ؽىَ تخ ػ تً ؽب برهتب الق فُتخ ونهبَتخ التجظل رؾمتل آلتخ 

 . وػغ الجُغ المدلفخ  ل ىوط  ل الميبثغ المؼيى خ ق ُ ً 

 (   58) برؼ   طىهح رشجه الجبل خ مو لىا أطفو : الحىسَح

 :األهوُح االلرصادَح والضشس 

   زظهتو ػ ُهتب  ثيتغ ثُؼتبا  الجتبكهادَزمضل الؼوه ثب زظبص الؼظبهح المجبرُخ  ل الَظؼ الَف ٍ لألوهاو  زدصو كضُتواً  تٍ  

 ؼُخ ال ىا رزؾى  للً ال تىا الجمتٍ نزُغتخ لزُتجٌ األعتياا المظتبثخ ورظهتو األوهاو وكأنهتب  ؾزوقتخ وقتل رَتجت  تىد الغتيا 

الؼ ىٌ  ل المجبد   كمب رَجت رغؼل األوهاو وثبلزبلٍ ثؾا  ٍ الممتى والزيهُتو وق تخ اإلنزتبط  ورز تني الؾشتوح ػ تً الشتمبهَـ 

 ( . 59)األوهاو  طىهح اليهوَخ و االٍلَخ  ٍ أىهبه  الجظل  َُجت مثىله ورُجٌ 
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  58صىسج 

 المطن ثشتس

 الثالغح
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                                                                                              : اإلصاتح والضشسهظهش ( 59)صىسج  

الؾلَضخ  زجلو  غؼلح ورمؾمٍ ؽىا هب ألػ ً  تغ وعتىك لتىا  ؼتٍ واػتؼ  لألوهاو الَظؼ الَف ٍ الز نَخ ػ ً  الؾشوحرفؼل 

ػ ً الَظؼ الَف ٍ لألوهاو ووعىك الؾشواد الكب  تخ والؾىهَتبد   وػمتل اشتزلاك اإلطتبثخ رغتف األوهاو وقتل رتنثل المجبرتبد 

ؽُتش َيظتل  واليظتل وثٌ أىهبه وصمبه الف فل والقُبه والجبمنغبا وَدكٌ للً رشىههب وَؼزجو  تل أهت  آ تبد الجظتلضوَهبع  ال

 .ق ت المجبربد ورشبهل األوهاو القبهعُخ  جيؼخ ثجيغ  ؼُخ و غؼلح 
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 Aphis gossypii (= Cerosipha gossypii)العلوٍ         االسن ( َهْن الثطُخ)َهْن المطن  -6

     Homoptera:      متشابهة األجنحة  رتبة                           Aphididae:    عائلة

 .الحورٌة والحشرة البالغة: الطور الضار

األفراد غٌر المجنحة بٌضوٌة الشكل ، اللون متغٌر أخضر مصفر أو أخضر رمادي أو أخضر مسود أو :  البالغة:  الوصف

أخضر غامق ، العٌون بنٌة غامقة ، قرون االستشعار أقصر من الجسم، والقرون البطنٌة والذنب البطنً  لونهما غامق 

 (  . 60)، صورة  مقوساً وٌحمل الذنب البطنً شعراً أبٌض 

المجنحة سوداء اللون والحلقات البطنٌة األربعة األولى صفراء والباقٌة خضراء وقرون االستشعار  والقرون البطنٌة األفراد 

 .  والذنب البطنً سود

تمتص الحورٌات والبالغات العصارة النباتٌة من األوراق وخاصة السطح السفلً للورقة : األهمٌة االقتصادٌة والضرر

واألفرع الغضة ومن عالمات اإلصابة اصفرار السطح العلوي وتجعد األوراق تواجد الحشرات بصورة متجمعة على المنطقة 

َمْن )الحظ الشكل . المصابة وجود الندوة العسلٌة  التً تتجمع علٌها األتربة والفطرٌات وجلود انسالخ الَمْن على النبات

 (القطن
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 (60)صورة 

 Aphis gossypii (= Cerosipha gossypii) ( َهْن الثطُخ)َهْن المطن 
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 Bemisia tabaci (= Bemisia gossypipedra)الزتاتح الثُضاء أو رتاتح المطن الثُضاء     -7

     Homoptera:      متشابهة األجنحة  رتبة                        Aleyrodidae:    عائلة

تصٌب معظم العوائل النباتٌة أهمها العائلة القرعٌة والباذنجانٌة والبقولٌة والصلٌبٌة وتعتبر آفة مهمة على الزراعة المحمٌة )

 (فً العراق

 الحورٌات والبالغات : الطور الضار

بعد الفقس تكون متحركة وبعد غرس خرطومها فً النبات تبقى علٌه بدون حركة وشكلها فً الطور :  الحورٌة: الوصف

ٌسمى . ملم  0‚75ٌبلغ طولها فً الطور . الرابع بٌضوي متطاول ومنبسط وعلى السطح العلوي ثمانٌة أزواج من األشواك 

البعض هذا الطور بالحورٌة بٌنما ٌسمٌها البعض اآلخر بالٌرقة ألنها فً الطور الرابع واألخٌر تمتنع عن التغذي فتعتبر هذه 

 ( .61)العذراء، المرحلة 

لها زوجان من األجنحة الصفراء عند بداٌة خروجها من العذراء وبعد فترة قصٌرة تغطً األجنحة والجسم بمسحوق :  البالغة 

الذكر أصغر من األنثى بقلٌل وتحمل نهاٌة بطنه زوجاً من الماسكات أطول من الحلقة البطنٌة . شمعً فٌكسبها اللون األبٌض 

 . التً تحملها

تمتص الحورٌات والبالغات العصارة النباتٌة من األوراق فٌؤدي ذلك إلى ظهور بقع صفراء : األهمٌة االقتصادٌة والضرر

على األوراق وتزداد هذه البقع بزٌادة كثافة الحشرة كما تفرز الحشرة ندوة عسلٌة على األوراق مما ٌؤدي إلى تجمع األتربة 

ونمو الفطرٌات فتقلل بذلك من كفاءة عملٌة التمثٌل الضوئً باألوراق كذلك وجد أنها تقوم بنقل الفاٌروسات من النباتات 

إذ تتوقف النباتات المصابة عن أنتاج األوراق الجدٌدة والسٌما فً  TMVالمصابة إلى النباتات السلٌمة وخاصة فاٌروس التبغ 

 . حالة اإلصابة الجدٌدة
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 (61)صورة 

   Bemisia tabaciالزتاتح الثُضاء 
 

 البالغة 

 بٌض الحشرة

 الحورٌة

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



   Tetranychus urticaeاالسم العلمً   ( : العنكبوت األحمر)الحلم األحمر - 8
 

   Arachnidaالعنكبوتٌات  ٌعود إلى صف 

 Tetranychidaeوعائلة            Trombidiformesورتبة           Acariوتحت صف 

  

امتصاص ٌسبب هذا الحلم أضرار منها ( الحٌوان البالغ -الحورٌة  -الٌرقة )هو جمٌع األطوار : الطور الضار

تغٌر لون الورقة المصابة الى اللون األحمر اإلصابة العصارة النباتٌة من السطح السفلً لألوراق ومن عالمات 

حرٌري على األوراق تتجمع علٌه األتربة وممكن أن أو نسٌج فً السطح العلوي للورقة، كذلك وجود خٌوط 

 .ٌصٌب هذا الحلم البراعم أو الجوز

البٌضة كروٌة الشكل مائٌة تفقس هذه البٌضة عن ٌرقة لها ثالثة أزواج من األرجل بعدها تتحول الى  -:الوصف

حورٌة لها أربعة أزواج من االرجل ثم الى حٌوان كامل له أربعة ازواج من االرجل ولونه أحمر فاتح وله بقعتان 

 (  62صورة )للجسم ، داكنة على السطح الظهري 
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  Tetranychus urticaeاالحمر الحلم ( 62)صورة 
 االعراض االصابة بالحلم االحمر
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 لضهشج الشوس واالكاسوسُحالحششَح اِفاخ 

  

الوحاضشج 

 الراسعح
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 Insects of Sunflowerحششاخ صهشج الشوس 

  Stephanitis pyriاالسن العلوٍ            :      الثك الوطشص  -1

 
  Hemiptera:   نصفٌة األجنحة رتبة                                                 Tingidae: عائلة 

 .الحورٌات والبالغات : الطور الضار

الحورٌة شكلها أسطوانً تقرٌباً فً العمرٌن األول والثانً وبٌضوي متطاول فً العمر الثالث وبٌضوي تماماً فً :  الوصف

العمرٌن الرابع والخامس ، لونها أبٌض شفاف فً بداٌة كل عمر مع وجود بقعة سوداء على الجهة الظهرٌة من البطن وتمتاز 

الحشرة الكاملة تختلف كلٌاً فً المظهر الخارجً عن الطور الحوري . الحورٌة بوجود أشواك موزعة على مناطق الجسم

وتمتاز بأنها صغٌرة ومسطحة ولونها أبٌض ناصع بعد االنسالخ األخٌر ماعدا العٌنٌن المركبتٌن فٌكون لونهما أحمر وبعد ذلك 

األجنحة شفافة والسطح العلوي للرأس والحلقة الصدرٌة األولى واألجنحة ذات تعرجات تشبه . ٌصبح الجسم أسمر اللون 

 ( 63)التطرٌز ، صورة 

أن وجود الحشرة بأطوارها المختلفة على السطح السفلً لألوراق هو أحد مظاهر اإلصابة الذي : األهمٌة االقتصادٌة والضرر

ذات قوام ( عسلٌة)ٌمكن مالحظته بسهولة كذلك وجود براز الحشرة على السطح السفلً للورقة وعلى شكل قطرات بنٌة فاتحة 

لزج فً بداٌة وضعها، وبمرور الوقت ٌصبح لونها أسود ، كما أن مظهر السطح العلوي لألوراق والذي ٌبدو على شكل نقاط 

مع بعضها البعض عند اشتداد اإلصابة وبمرور الوقت تكسب األوراق مظهراً مبرقشاً وهذا ناتج  ماتتصلبٌضاء اللون سرعان 

 . عن فقدان األوراق لمادة الخضراء بسبب امتصاص الحشرة للعصارة النباتٌة مما ٌسبب اصفرار األوراق وتساقطها
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  Stephanitis pyriالثك الوطشص           ( 63)صىسج 

 البالغة

 اعشاض االصاتح
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        Oxythyrea cinctellaاالسم العلمً         :  اإلزهار خنفساء  -2

إضرارها بأنها تتغذى الٌرقات والبالغات بقرض . وهذه الحشرة متعددة العوائل. الٌرقة والحشرة البالغةهو : الضار الطور 

األوراق التوٌجٌة فً أقراص زهرة الشمس ومن عالمات اإلصابة قروض اإلزهار مما ٌؤدي إلى قلة باإلنتاج أو عدم 

 .التلقٌح

 ( 64صورة )اسود ومنقط بنقط بٌضاء اللون البالغة خنفساء متوسطة الحجم بٌضوٌة الشكل لونها  -:الوصف

   Scarabaeidaeعائلة                Coleoptera   غمدٌه األجنحة رتبة  
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  Oxythyrea cinctellaاإلزهار خنفساء ( 64)صورة 

 البالغة
 الٌرقة
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 Porphyrinia parvaاالسم العلمً      :   الشمـس    حفـار أقراص زهـرة  -3

   Noctuidaeعائلة           Lepidopteraحرشفٌة األجنحة رتبة 

 

 .الٌرقة: الضار الطور 

.  الٌرقة لونها ابٌض مصفر ذات رأس اسود أو بنً وهناك بقع غامقة مرتبة بشكل خطوط على الجسم -:الوصف

األجنحة األمامٌة ذات لون اصفر غامق ولها . ملم 8إما الحشرة البالغة فهً عثة صغٌرة الحجم طولها حوالً 

 ( .65)غامقة ، صورة والجناح الثانً ٌكون اصفر فاتح ذا عروق اللون ، خطوط متعرجة  فاتحة 

 

ألقراص زهرة الشمس ومن عالمات اإلصابة اإلسفنجٌة الٌرقات وحفرها فً الطبقة أضرارها تكمن بتغذٌة 

ظهور إنفاق التغذٌة ملونة باللون األسود الداكن إلصابتها بالمسببات المرضٌة كذلك وجود براز الٌرقة أو الٌرقة 

 .نفسها وعادة تظهر اإلصابة تحت األوراق الكاسٌة
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 Porphyrinia parvaأقراص زهـرة الشمـس    حفـار ( 65)صورة 

 الٌرقة
 البالغة
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   Spodoptera exiguaاالسم العلمً       : دودة البنجر السكري           -4

 

 Lepidopteraرتبة حرشفٌة االجنحة                  Phalaenidaeعائلة  

  4التسلل ( اآلفات الحشرٌة للذرة وقصب السكر ) 7راجع محاضرة 
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 (  8)تسلل ( للقطن  واالكاروسٌةالحشرٌة اآلفات )  8راجع محاضرة 
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