
12/23/2006 Prof. Dr. Adel Hassan
1

بسم اهللا الرحمن الرحيم  بسم اهللا الرحمن الرحيم      

 إال باهللا عليه توآلت    إال باهللا عليه توآلت   وماتوفيقى  وماتوفيقى  ” ” 
““وإليه أنيبوإليه أنيب

 



Prof. Dr. Adel HassanProf. Dr. Adel Hassan 2212/23/200612/23/2006

جامعة المنصــــــــــــورة           جامعة المنصــــــــــــورة           
آلية الزراعة   آلية الزراعة   

اإلقتصادية  اإلقتصادية  قسم الحشرات    قسم الحشرات    

مقرر  مقرر  
تقسيم حشرات   تقسيم حشرات   

إعداد  إعداد  
عبدالسالم  عبدالسالم  عادل حسن  عادل حسن  / / دد..أأ



Prof. Dr. Adel HassanProf. Dr. Adel Hassan 3312/23/200612/23/2006



12/23/200612/23/2006 Prof. Dr. Adel HassanProf. Dr. Adel Hassan 44

الصفة التى يمكن بواسطتها تمييز الحشرة أو   الصفة التى يمكن بواسطتها تمييز الحشرة أو     
الجماعة المتماثلة من الحشرات عن غيرها   الجماعة المتماثلة من الحشرات عن غيرها   

 أخرى  أخرى تقسيمية  تقسيمية  ممن تتبع مرتبة ممن تتبع مرتبة 
الصفة التى به تتشابه هذه الحشرة مع غيرها   الصفة التى به تتشابه هذه الحشرة مع غيرها     

  التقسيمية  التقسيمية  من نفس المرتبة من نفس المرتبة 
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التقسيمية  التقسيمية  أنواع الصفات       أنواع الصفات        •
  Morphological  CharactersMorphological  Characters    المورفولوجية المورفولوجية الصفـات     الصفـات     

Physiological  CharactersPhysiological  Charactersالصفـات الفسيولوجية         الصفـات الفسيولوجية         
  Ecological  Characters  Ecological  Characters  اإليكولوجية اإليكولوجية الصفــات     الصفــات     

 Ethological  Characters Ethological  Charactersصفات  السلوك والغرائز          صفات  السلوك والغرائز          
Geographical  CharactersGeographical  Charactersالصفـــات الجغرافية        الصفـــات الجغرافية        
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 العام والخارجى للحشرات         العام والخارجى للحشرات        الترآيب    الترآيب     

  General and External MorphologyGeneral and External Morphology:                                        
Earis   مثل     :اللون    اللون            insulana  

  للحشرة الكاملة وأطوارها آالبيضة واليرقة والعذراء                      : الشكل العام   الشكل العام   
 طول وعرض الجسم ومناطقه المختلفة آالرأس والصدر                       :الحجم الحجم 

. والبطن ، وطول قرن االستشعار               
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))Head Head SeleritesSelerites( ( صفائح الرأس      صفائح الرأس      
 ) )SuturesSutures(  (  الدروز   الدروز   تحديد   تحديد   

موضع خروجه من الرأس وعدد عقله                موضع خروجه من الرأس وعدد عقله                ((نوع قرن االستشعار            نوع قرن االستشعار            
  )) مميزة أو تراآيب خاصة          مميزة أو تراآيب خاصة         شعيرات  شعيرات  وما تحمل هذه العقل من           وما تحمل هذه العقل من           
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شكل ومدى    شكل ومدى    ((دراسة حلقات هذه المنطقة   دراسة حلقات هذه المنطقة       
ظهــــور صفائح الصــــــــدر المختلفة   ظهــــور صفائح الصــــــــدر المختلفة   

))TergitesTergites , , SternitesSternites, , PleuritesPleurites((
    دراسة األجنحة دراسة األجنحة 
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تراآيب    تراآيب    ( ( شكل عقل الرسغ         شكل عقل الرسغ         و و عدد    عدد    --دراسة األرجل         دراسة األرجل          
فحــــــص الرسغ االقصى              فحــــــص الرسغ االقصى                  --)  )    PadsPads  آاالخفاف آاالخفاف خاصة   خاصة   

))PretarsusPretarsus((            لبيان عدد المخالب        لبيان عدد المخالبClawsClaws        
AroliaArolia( ( والوسائد       والوسائد        & & PulvilliPulvilli. ( . (     

يعتبر الرسغ األقصى من أهم األجزاء التى يعتمد                        يعتبر الرسغ األقصى من أهم األجزاء التى يعتمد                        
عليها فى تفريق األنواع واألجناس والعائالت                         عليها فى تفريق األنواع واألجناس والعائالت                         
المختلفة من الحشرات ، لذلك يلزم دراستها فى جميع                     المختلفة من الحشرات ، لذلك يلزم دراستها فى جميع                     

     .. ..أطوار الحشرة الواحدة          أطوار الحشرة الواحدة          



12/23/2006
Prof. Dr. Adel Hassan24



12/23/2006
Prof. Dr. Adel Hassan25



Prof. Dr. Adel Hassan 2612/23/2006



Prof. Dr. Adel Hassan 2712/23/2006



Prof. Dr. Adel Hassan 2812/23/2006



Prof. Dr. Adel Hassan 2912/23/2006

عدد حلقات البطن الظاهرة     
آيفية اتصال األعضاء التناسلية الخــارجية    

 وآلة Male Genitalia السفاد آلة  (
) Ovipositorوضع البيض 
 التى تتصل بالبطن الزوائدمعرفة أنواع 
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 الجسم وخاصة الطويلة         شعيرات  عدد وآيفية توزيع         
) الذباب  تقسيم جماعات     ( )  Setae( المتحرآة   

  Clothing hairs توزيع الشعور الكثيفة           طريقة 
  أماآن وجودها      و 

 والشعيرات      Scales  آالحراشيف     المتحورة      الشعيرات   
  . والمتفرعة      Glandular setae الغدية 
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أعضــــاء الحس الواضحة منها على  أعضــــاء الحس الواضحة منها على  
جدار الجسم  جدار الجسم  

 السمعالسمعووأعضاء احداث الصوت  أعضاء احداث الصوت  مثل مثل 
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نظام توزيع هذه الثغور على الجسم فى العائالت المختلفة                      نظام توزيع هذه الثغور على الجسم فى العائالت المختلفة                      
البيضاوى أو          و المستديرة      ( معينة  ال شكال  األ  و خاصة    ال تراآيب   ال 

)  الهاللى    
 يكون لكل ثغر فتحة واحدة أو عدد فتحات                   قد   

زوائد     أو    شعيرات  أو    ) Lips(  خاصةشفيات  قد يغطى الثغر      
قد تكون هذه الثغور عاملة فى حلقة وغير عاملة أى مقفلة                     
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تظهر أحيانا خارجيا على مناطق مختلفة من         تظهر أحيانا خارجيا على مناطق مختلفة من         
جسم الحشرة ويعتمد عليها فى التعرف على             جسم الحشرة ويعتمد عليها فى التعرف على             

 .  . الذآر واألنثى فى النوع الواحد      الذآر واألنثى فى النوع الواحد      
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 فى الذآر وآلة وضع البيض فى            فى الذآر وآلة وضع البيض فى           السفاد  السفاد  آلة   آلة   
االنثى فى تفريق المجموعات المختلفة من       االنثى فى تفريق المجموعات المختلفة من       

.  .  الحشرات الى مستوى أدنى هو مرتبة النوع           الحشرات الى مستوى أدنى هو مرتبة النوع           
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آيفية اتصالها بمؤخرة  آيفية اتصالها بمؤخرة    --شكل خاص  شكل خاص  ( (   السفاد السفاد آلة آلة 
بطول وشـكل القضيب   بطول وشـكل القضيب     --  منهمامنهماالبطن وامتدادها البطن وامتدادها 

 ) )PenisPenis ( (    والقابضان    والقابضان ) )ClaspersClaspers ( (  وما يتصل  وما يتصل
 الجانبية    الجانبية   الزوائدالزوائد أخرى مثل  أخرى مثل زوائدزوائد من  من بهمابهما

 ) )ParameresParameres  (  (
النوع النوع مميزة مثل مميزة مثل أشكال أشكال ((آلة وضع البيض آلة وضع البيض 

آلة آلة أو أو  إلى آلة لسع   إلى آلة لسع  ةةتحور تحور أو مأو ماألنبوبى البسيط   األنبوبى البسيط   
 ..قصيرة أو طويلة قصيرة أو طويلة  وقد تكون  وقد تكون حفر  حفر  
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  ( Alimentary tract)( Alimentary tract)شكل خاص تتميز به قناتها الهضمية      شكل خاص تتميز به قناتها الهضمية      
وأنابيب  وأنابيب   Enteric coecae Enteric coecae  األعورية األعورية     والزوائد  والزوائد  الغدد اللعابية         الغدد اللعابية         مثل مثل 

ملبيجى ملبيجى 
شكل جهازها العصبى المرآزى وخاصة فى عدد العقد العصبية                 شكل جهازها العصبى المرآزى وخاصة فى عدد العقد العصبية                 

 ومدى اندماج هذه العقد ببعضها لتكون مراآز            ومدى اندماج هذه العقد ببعضها لتكون مراآز           والبطنية والبطنية الصدرية    الصدرية    
  عصبيةعصبية

شكل وعدد حجرات القلب وشكل االعضاء النابضة            شكل وعدد حجرات القلب وشكل االعضاء النابضة            
خاصة بعضها      خاصة بعضها      ال  ال    تحوراتتحوراتوال  وال  القصبات الهوائية الرئيسية وفروعها         القصبات الهوائية الرئيسية وفروعها         

واآلخر داخلى آاألآياس        واآلخر داخلى آاألآياس        ) ) Tracheal gillsTracheal gills((خارجى آالخياشـــــيم     خارجى آالخياشـــــيم     
الهوائية    الهوائية    
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) Ovarioles(  فروع المبيض        دد ع  •
وشكل    )  Testicular Follicles(عدد أنابيب الخصية           •

المبيض والخصية واألنابيب المتصلة آقنوات المبيض والمهبل                              
فى األنثى والحويصالت المنوية واألوعية الناقلة والقناة                               

 Accessory)القاذفة فى حالة الذآر والغدد اإلضافيـة              
glands)                    التقسيمية     بأشكالها فى آال الجنسين من المميزات  

الهامة  فى الحشرات        
  المفرزة أنواع وأشكال الغدد االفرازية المختلفة مثل الغدد                       •

 Poisen( للسم المفرزة واالخرى ) (Wax glandsللشمــــع 
glands(
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  واالغلفة  الجنينيةوتكوين الطبقــــــات  انقسام البيضة
 الجنينية

 صفة الكولومبـــــــــوال  االنقسام الكامــــل لبيضــة   
  تعزلها بثغرة واضحة عن غيرها من الرتب االخرى      

الحشرات المتطفلة من رتبة غشائية االجنحة         باستثناء
التى يتميز بيض حشراتها بخلوه جزئيا أو آليا من       و

.Yolkالمح  
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 بواسطة تحضير االغشية أو                  الكروموسومات      معرفة عدد    
بطريقــة التفتيت للخصية على شريحة زجاجية وفحصها                       

ميكروسكوبياً      
 وهى من رتبـــــة تصفية           Lygaeidaeأمكن تقسيم عائلة          

الى أجناسها وأنواعها عن طريق                     ) Hemiptera(   األجنحــة   
   كروموسومات       الفحص  

 قد استغل فى تحديد             الكروسومات     ترتيب الجينات على           
والهاموش        واألنوفيليس         الدروسوفيال         مجموعات   
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 على عينات حية من الحشرات ولمدة تسمح       اإلعتماد 
  بدراساتها من الوجهة الفسيولوجية    

من طور البيضة إلى طور الحشرة     (ةحيا القصر دورة  
مالئمة لمثل هذه الدراسات ألن هذا يسمح      )  الكاملة   

بإجراء التجارب وتدوين المالحظات بسهولة داخل        
  .المعمل   
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عالقة ومعدالت فقس البيض ومعدالت النمو     
هذه المعدالت بدرجات الحرارة والرطوبة     

افراز الحشرات لمواد مختلفة مثل الشمع فى     
حاالت البق الدقيقى والحشرات القشرية        

مهيجة للنباتات والتى يعتمد آثيرًا على    مواد 
   فى تقسيم الحشراتاإلفرازاتمظهر هذه 
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EggsEggs
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LarvaLarva
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PupaPupa
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