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أجزاء الفم
يختلف تركيب أجزاء الفم على حسب طبيعة التغذية ونوع الغذاء

حشرات تتغذى على غذاء صلب

1- حشرات رميةSaprophagous(الصرصور)

2- حشرات عشبيةHerbivres (Phytophagous)(  الجراد
(.والنطاط

حشرات تتغذى على غذاء سائل

1- الغذاء مغطىUnexposed food
 عصارة النباتPlant Sap (.البقة الخضراء)ثاقب ماص

 دم اإلنسان أو الحيوانBlood (انثى البعوض)ثاقب ماص

Exposedالغذاء مكشوف -2

فم ماص: رحيق ازهار

محاليل اخرى كالسكر مثاًل فم العق



حشرات تتغذى على غذاء صلب وسائل معًا

فم قارض Nectar & Pollenحبوب لقاح+ رحيق 

العق

 حشرات تتغذى على افتراس غيرهاPredatism

فم مفترس بالقرض: التهام أجزاء من جسم الفريسة -1

(حورية الرعاش)

فم مفترس: امتصاص العصارة الداخلية للفريسة-2

(.يرقة اسد المن)باإلمتصاص 



متركيب أجزاء الف
تتركب اجزاء الفم في الحشرات من األجزاء الرئيسة

اآلتية

 زوج من الفكوك العلياMandibles

 ( السفلى)زوج من الفكوك المساعدةMaxillae

 شفة علياLabrum  وسقف الحلقeipharynx

 شفة سفلىLabium

 ( تحت بلعوم)لسانhypopharynx













أجزاء الفم القارض في اليرقات
• الشفا العليا Labrum 

 Mandibleالفك العلوي •

Maxillaالفك السفلي 

الفك السفلي •
Maxilla

 Labiumالشفا السفلي •

 spinneretالغازلة 
Bomboxy mori

http://www.commanster.eu/commanster/Insects/Butterflies/SpButterflies/Pieris.rapae.html


اجزاء الفم الالعق 



أجزء الفم الالعق
Rostrum الجزء القاعدي الذي يتصل بالرأس

ويتكون من صفيحه كبيرة تشبة الزورق ويحمل

غيرة الروسترم في جزئه األمامي مالمس فكية ويوجد عند قاعدته صفيحة ص
Hyoidتسمى 

Haustellumتتكون من:

 الشفة العليا وسقف الحلق على شكل حرفn
 السان على شكل حرفU(n+U =قناة الغذاء)

ى حفظ جزء كيتيني عريض مجوف من سطحه األمامي يعمل عل: الشفة السفلى
.معظم اجزء الفم ويمتد من حافتها السفلى زوائد تحمل الشفية

Labellum :ضهما في أو الشفية عبارة عن فصين غشائيين ينطبقان على بع
ة تسمى حالة عدم االستخدام ويوجد على سطحها انابيب تشبه القصبات الهوائي

القصبات الكاذبة

Pseudotracheaeألنبوبة أنابيب دقيقة مفتوحة من األمام وتتجمع في بداية ا
.الغذائية



أجزاء الفم القارض الالعق
يشبه القارض ولكن بدون تسنين: الفكان

ويلة ط)يتكون من الكاردو والساق والجاليا : الفكان المساعدان

يرة ، والمالمس الفكية قص(مضمحلة)واللسينيا ( ومفلطحة

(.عقلتان)

تشبة الفم القارض: الشفة العليا.

لذي يحمل تتكون من اللورم والذقن وفوق الذقن ا: الشفة السفلى

.اللوجلوسا والباراجلوستين والملمس الشفوي



Food canal

أجزاء الفم القارض الالعق
الشفا العليا • Labrum 

 Mandibleالفك العلوي •

 Labiumالشفا السفلي •

الفك السفلي •
Maxilla

Apis mellifera



عصارة النباتللأجزاء الفم الثاقب الماص 
دقيق  جزء قاعدي سميك ينتهي بخيط طويل: العلويةالفكان

مسنن الطرف

اق  الكاردو والسعلي هيئة خطوط ابرية : سفلية الفكان ال

.يشكالن جزء قاعدي سميك الجاليا واللسينيا 

غائبة: المالمس الفكية

صفيحة كيتينية مثلثة الشكل عادة: الشفة العليا.

ها   تتكون من خرطوم يتكون من اربع عقل ب:الشفة السفلى

تجويف تخزن فيه اجزاء الفم في حالة عدم االستعمال  

مقلوب  3وتتكون قناه التغذية من انطباق  تجويف علي شكل .
.من السطحين للفكين السفلين





(ضبعو )للدم اجزاء الفم الثاقبة الماصة 
على شكل خيط رفيع يشترك في عملية الوخز: الفكان

خيوط رفيعة مسننة الحافة: الفكان المساعدان

موجودة ويختلف شكها تبعا للنوع والجنس: المالمس الفكية.

على شكل حرف : الشفة العليا وسقف الحلقn  تكون الشفة العليا سقفه

.الخارجي ويبطنه سقف الحلق

فة شريط رقيق مجوف من الداخل كقناة للعاب وعند مالمسته الش: اللسان

العليا يكون قناة الغذاء

الشفة السفلى:



اجزاء الفم الثاقب الماص للدم 



أجزء الفم الماص

مضمحالن: الفكان

يمثلهما الجاليتان: الفكان المساعدان

مضمحلة: الشفة العليا

ينال يبقى منها سوى الملمسين الشفوي: الشفة السفلى.





اجزاء فم مفترسه في الحشرات 
اجزاء فم مفترسه  باالمتصاص

اجزاء فم مفترسه  بالقرض


