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 Abdomenالبطن

.حلقة11-6يتكون البطن من -

.الخصر-

.مكونه آلة وضع البيض( تلسكوب)الحلقات الخلفيه غشائيه رقيقة -

.اء البلوراالحلقات السبع أو الثمان األولى زوج من الثغور التنفسية الجانبية في غش-

ئد ما عدا  حلقات البطن السبع  األولى ال تحتوي على زوا( البالغة)في األطوار الكاملة -

.collembolaو ذات الذنب القافز thysanuraذات الذنب الشعري  

تناسل أما الحلقات  الثمان و التسع في اإلناث و التاسع في الذكر فتكون أعضاء ال-

.الخارجيه

.زوائد الحلقه العاشره تكون القرون الشرجيه في كال الجنسين-





زوائد البطن غير التناسليه

ثالثة أزواج من الزوائدلقافزاالذنب ذوات 

الحلقة األولى عضو من فصين  يفرز مادة لزجه

الحلقه الثالثه زوج من الزوائد تعرف بالقابض

.ركاو الزمبالمشقوقالحلقه الرابعه زوج آخر طويل يعرف بالذنب 

.يرقات حرشفية األجنحه-

.حورية ذبابة مايو-

.corniclesحشرة المن -



تحورات القرون الشرجيه

(عريذات الذنب الش)طويله عديدة العقل السمك الفضي 

الحفار –غير معقلة طويله 

الصرصور-معقلة  قصيره 

الجراد والنطاط-قصيره غير معقلة    

ابرة العجوز-على شكل مالقط شرجيه   

حورية الرعاش الصغير-على شكل خياشيم    



أعضاء التناسل الخارجيه في اإلناث

ثالثة أزواج من المصاريع

9زوج من المصاريع العلويه     

8زوج من المصاريع السفليه     

9زوج من المصاريع الداخيه    





Ovipositor اله وضع البيض

أو تتكون آلة وضع البيض النموذجية من ثالث أزواج من الزوائد التناسلية على شكل صمامات

Valvesمصاريع 
:تخرج من حريقفات العقل البطنية الثامنة والتاسعة هي

.ثامنةوهو يخرج من حريقفات إسترنة العقلة البطنية ال:زوج من الصمامات البطنية أو األمامية-1

.لتاسعةوهو يخرج من حريقفات إسترنة العقلة البطنية ا:زوج من الصمامات الداخلية أو الخلفية-2

طنية وهو يخرج أيضًا من حريقفات إسترنة العقلة الب:زوج من الصمامات العلوية أو الجانبية-3

(ظهري.)التاسعة

زوج واحد )أو بمعنى آخر أن الزوج الثاني والزوج الثالث يخرجان من أسترنة العقلة البطنية التاسعة

(.متفرع إلى زوجين

ع القمل وقد فهي غير موجودة كما في أنوا. ويختلف شكل وتركيب آلة وضع البيض باختالف الحشرات

تكون صغيرة

طويلة ومفككة كما في الصرصور أو قد تتحور للحفر كما في الجراد حيث تكون آلة وضع البيض

وقوية ومتداخلة مع

.بعضها بحيث تكون متماسكة





اللسعآلة 
الصفائح الكيتينيه-1

زوج من الصفائح المثلثه -أ

زوج من الصفائح المربعه -ب

زوج من الصفائح المستطيلة -ج

:أعضاء الوخز وتشمل-2

رمحان -أ

الغمد -ب

:الغدد السامة وتشمل-3

غدد حمضية -أ

غدد قلوية  (و كالهما تصب في قناة  السم)-ب





آلة السفاد

:يمن ثالثة أزواج من الصمامات كلها خارجة من إسترنة الحلقة البطنية التاسعة وه

.Claspersالزوج األول يسمى القابض -1

.Parameres( غالف القضيب)الزوج الثاني يسمى القطع الجانبية -2

.Penisالزوج الثالث يكون عضو واحد هو القضيب -3

.aedeagusوالزوجان الثاني والثالث يكونان معاً عضو التذكير 

وفي بعض وشكل آلة السفاد يختلف إختالفاً كبيراً في األنواع المختلفة للحشرات

الحشرات من الممكن غياب

المقبضان اللذان يستعمالن أساساً في القبض على األنثى أثناء السفاد






