
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

مادة  حشرات عام

امالبرنامج الع/ المستوي االول 
اعداد

عبدالعزيزفتحىمندوهدينا / دكتورة

المحاضرات النظرية 





احلركة
الحركة تشمل المشي، زحف اليرقات، والقفز

 المشيWalking  :

 زحف اليرقاتCrawling:

 القفزLeaping  :





Types of insect legs
A- All legs:

1- Walking or running legs:
Periplaneta americana



2- Clinging legs:
Pediculus humanus



3- Walking upside down legs:
Musca domestica



4- Larvae legs:
Spodoptera littoralis
Bombyx mori



1- Burrowing or Digging legs:
Gryllotalpa gryllotalpa

B- Fore legs



2- Raptorial legs
Sphodromantis bioculata



3- Cleaning legs:
Apis mellifera



4- Mating legs:
Male of Cybister spp.



C- Hind legs

1- Swimming legs:

Cybister spp Lethocerus neloticus



2- Jumping legs:
Euprepocnemis plorans



3- Collecting legs:
Apis mellifera.



الثةالحلقة الصدريةالتانية والثيالحلقة الصدريةاالول



Costal marginحافة امامية 

Anal marginحافة خلفية 

Apical marginحافة خارجية 

Apical angleزاوية قمية 

Humeral angleزاوية قاعدية Anal angleزاوية شرجية 

The wings



The wings striation



تعريق األجنحة
العروق الطولية

  عرق ضلعيCosta
 عرق تحت ضلعيsubcosta
 عرق كعبريRedius
 عرق وسطيMedia
 عرق زنديCubitus
  عرق شرجيAnal

العروق المستعرضة

 مستعرض عضديHumeral
 مستعرض كعبريRadial
 مستعرض قاطعيSectorial
 كعبري وسطيRadio-medial
 مستعرض وسطيMedial
 مستعرض وسطي زنديMedio-cubital



األجنحة
شكل الجناح وتحوراته

1-قرني سميك

2-جلدي

3-نصفي

4-حرشفي

5-غشائي

6-متحور إلى دبوس اتزان



Types of wings

1- Leathery wing:
Fore wings of Periplaneta americana

2- Membranous wing:
All wings of Apis mellifera
Most hind wings of insects



3- Horny wing:
Fore wings of Coleoptera

4- Hemelytra wing:
Fore wings of Hemiptera
(Nezara viridula)



5- Scaly wing:
Fore wings of Lepidoptera

6- Fringed wing:
Order:Thysanoptera



7- Halters:
Hind wings of order: Diptera



آلة شبك األجنحة

النوع الشوكي

 مع  عدة زوائد شعريه من الحافة األمامية تشتبك)األشواك اناث الفراشات

خصلة من الشعر على السطح السفلي

رنيولم  وفي الذكور تتحد الزوائد الشعرية مكونة شوكة تعرف بشوكة الف

(ماميتشتبك مع ما يشبه الخطاف يوجد على السطح السفلي للجناح األ

الخطاطيف شغالة نحل العسل

التراكيب بعض انواع الفراشات



2- Frenulate type:
Acherontia atrops

Wing coupling apparatus



لطيرانالعوامل التي تؤثر على ا
سرعة الرياح

وءالض

درجة حرارة الجو

نمو العضالت

الرائحة



1- Hamulate type:
Apis mellifera



3- Jugate type:
Family: Hepialidae



:ميكانيكية الطيران
الصدريةالعضالتمنبنوعينالطيرانأثناءالجناححركةتتأثر:
1-مباشرةغيرعضالت:Indirect muscles

أندونفقطبالصدروتتصلالحشرةجسمفيالعضالتأكبروهي
:همامجموعتينوتشملاألجنحةبقواعدترتبط

بطنيةعضالت ظهرية -أ
عضالت طولية-ب



وهي تصل مابين الترجا واإلسترنا  : عضالت ظهرية بطنية-أ
وبانقباض هذه المجموعة من العضالت يؤدي إلى انخفاض ظهر الحشرة  

.رإلى أسفل وارتفاع األجنحة إلى أعلى نظرًا التصالها المفصلي بالصد



مرتبطة  ( الحلقات الصدرية)الحشرة وهي تمتد بطول : عضالت طولية
المتعمدة ( ترجاتها)ظهورها بحواف 

إلى الحشرة تقوس ظهر يؤدي إلى هذه المجموعة من العضالت وإنقباض
.إلى أسفلاألجنحة بالتالي وإنخفاضأعلى 

 هاتينإنقباضويتوالى
 رك  الغير مباشرة بالتبادل وبسرعة تتح( أ،ب)العضالت المجموعتين من

األجنحة حركة سريعة ألعلى وألسفل


