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 حياة الحشرات نباتية التغذية

 المقدمة
كتاب يتكلم بوضرروع عح ايا   تفتقر المكتبة العربية في مجال علم الحشررراا ال        

الحشررراا يكيت تطررتهيه الك الكا ااا ال رر ر  اط تشرر  يراقحا في الحيا  لتج  عا لحا 
ال لا ي يما اي األسرررررررالرا يالهرا   التي تعتم اا في الت ل ة يكيت تطرررررررتهيه مجابحة 

ة ال ررر بة يما اي اتياتحا لل فان عح هفطرررحا ضررر  األع اك يكيت تتكا ر يالظريف البرئ
ال يش في البرئرراا  حراحراف  عل  هوعحررا يمرا اي التكيفرراا التي تطررررررررررررررتهيه مح   ليه

 المختلفة يكيت تتحاير مه بعضحا يمه األهوان األ رى.
عالم ممته يايا  ملرئة بالاشرراو يالعمك كك كلس سررتج ك  يحا القارك الكرام في كتاب  هاه

 ايا  الحشراا هباتية الت ل ة.
ا هباتية الت ل ة جاك مح تير الك الكا ااا في ماافطررررررررة اط التركرز عل  ايا  الحشرررررررررا

ك  سررررلوبا ج ي ا في كاالهطرررراط يالحرواط في هلا ه يفي هفو الوان فاط الا الكتاب  شرررر
مه الحشراا كمجاميه كاا سلوكياا مح يت   يتعامكتراسة الحشراا االات ات ة كوهه 

بأمثلة اياتية اشرررررررررراة  مثك الحفاراا يالاا راا يصررررررررراهعاا الم جو يهرراا يالم عمة
  وط بحلا المؤلف ا  اققن  ارجو اطاميه لتجعك ال رررررررررررررور    ثر يضرررررررررررررواا  لحلك المج

 بعض ما   بو اليه العاملرح في مجال الحشراا.
جح  في يباعة الكتاب يالشكر  محشكري يتق يري للطر  م هف  هاظم لما بلله معي 

 ت ميم ه ف الكتاب.صول الباة ا ي فرع هبرك لما بللته مح جح  في و م
 

 وهللا الموف 

 المؤلف
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التغذيةحياة الحشرات نباتية   

 مقدمة
اية شرمعاوفة راا شالن، تية شرتغذية  صكككد  األ شا  شل شراشكككتشكككال شراشكككاش            

 شراشاية شرمعاوفة. حيث تع أل هذه شا  شل رلعايا من شراتب
 رتأثاه  ة وذرك ت ع يشا  شل شراشكككككاية شرة  تية شرمعاوفة راا شالن تت  ين في ههميتب  شر ي و 

بع شمككل شر ي ككة شرمةتلعككة و ككاأل شاليكك ربكك  اطه هواكك    شككككككككككككككك  بكك  وشالال ش  شرة كك تيككة شرتي 
 تب المب  وشرقيمية شالاتص ألية رلماص ه وغياه  من شرع شمل.

اح  عسه هة ، ه  هل شن الميع شراشاش     تية شرتغذية هي حشاش  شن شرسؤشه شرذي يط
 خ حي ه معظم شا  شل شراشككاية شرة  تية تشككيا شر يضكك ؟ ا شن ماشالعة بسككيطة و  مة رت ؟ 

ش ه من شرصعب شرق ه شن هذه شرمجم  ة هي حشاش  ض ؟   ل    ه شرةط وشن هة ك 
ة    اليا  رلما صككككككيل شرمةتلعاقمةب  ملفأ  شل كثيا  سككككككل ية  هوالهإيج بية كم  رب   هواله

 شل ة فيم  ه يشرعايا من شرم شأل شرط يعه  شل هااى تب الم و جة رلعسكككككككككككل فيم  ه  شل مةب  مةت
 هااى تب الم شرما صيل وشرمةتج   شر ؟شعية وتلاق بب  ضا؟ ك ياش.

شرمجم  ة من حيث تغذيتب  وشراتب  هذش شرعصكككككككككل ه  شرق   شرذككككككككك    ل  هذهشن مبمة 
 ة شرتي تةتمي شريب  مع بي ن شرج ش ب شراي تية رب .شراشاي

 وحياة الحشرات بايولوجي الحشرات
شسكككككككككككة كل ه  شرعلم شرذي يةتص با؟  Insects biologyشن  لم ب ي ر الي شراشكككككككككككاش  

 تعةي شراي   biosي    ي ف ن  هصكككلمظ ها شراي   في شالحي  . وشركلمة ب ي ر الي ذش  
 تعةي شرعلم. Iogosو

شن  تككذكا سككككككككككككككايعكك  شن شهم  بككا؟شسكككككككككككككككة شرككك  ةكك   شرايككة فيجككب يعةيوبمكك  شن هككذش شرعلم 
 شرةص  ص شرتي تمي  تلك شرك  ة   هي:

  ملي   شر ة   وشربام -1

 شرةم  -2

 شرتك ثا -3

 شرم ش مة وشرتكيف -4
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التغذيةحياة الحشرات نباتية   

 وف ق هذش ف ن شرك  ة   شراية الميع  تمت ز بة صككككية فايا  فبي تتك ن من م أل  متم ثلة
شن  لم ب ي ر الي شراشككككككاش  يذككككككم شرعايا  وحاش  تعاف ب رةطي .شرتاكيب مةظ مة في 

مثل  لم  مةعاألش ره  لم  ه وب حث ه وماش؟سككككككه شرتي هصكككككك اذ باا ذشتب   لم    شالفالمن 
و لم  Morophologو لم شرمظبا شرةكككك ؟الي وشرككككاشالي  Taxonomyشرتصككككككككككككككةيف 

 Genetiesو لم شر ؟شثككة  Ecologyو لم شر ي ككة  Physiologyوظكك  د شا ذككككككككككككككك   
فيمثل ال  ش شو فا    صكككككككككغياش  من  لم  Insects lifeشم   لم حي   شراشكككككككككاش   وغياه .

ب ي ر الي شراشكككككككاش  و ليه ف ن  لم حي   شراشكككككككاش  ه  شرعلم شرذي يبتم با؟شسكككككككة كيف 
تشككق شراشككا   ايقب  في شراي   وكيف تتع  ل مع  ة صككا شر ي ة شراي ية وغيا شراي ية 

 شالتية: شرج ش بوذرك من اطه 
 ت  ين ش  ش؟ه  في شر ي ة وشرغذش  -1

 شرت  ين في شرسل ك -2

 شراشاش  فيشرام ية  -3

 شرعطا   بين شراشاش  -4

 هس ريب شرتغذية -5

 شراي   شالالتم عية و؟  ية شرصغ ؟ -6

 يةشرسا ن وشرتشت -7

ي فلاشكككاش  شرتي تة فسكككة  ر شهتم م    هكثاوغياه  من ألا  ق شام ؟ شرتي يمان شن تجعلة  
 غذش   .
 -:شوء الحشرات النباتيةن تاريخ

شرا  ة شرتي ك  ذ تتجمع  من شرماتمل هن تك ن شراشككككككككاش  شاور  متامامة  ل  شر ق ي 
، وك  ذ شا سكككككجة شرة  تية شراية امثل شرجذول شرمةاةية    شا؟ضكككككية شاور ت ة هسكككككعل شر

شرة  ت   في  ايق  ، وبتقامي شرتابة في متة وه شرسككككككككككلد شرسكككككككككك بقوشراي وم   شرممتا  ف
شرايع  ي  شرعصكككككككاشرتط ؟ ظبا  شرة  ت   شرماتععة وشاشكككككككا ه شرشككككككك يبة ب اشكككككككج ؟ في 

Devonian Perid و؟بم  ك  ذ رلاي ش    شا؟ضككككككية ، وبذرك تم الق مسكككككك كن الايا ،
، وحيث هن الاشثيم    ت   شراماشمة الاشثيم هذه شاشككج ؟ من شرما     شرغذش ية رلاشككاش 
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التغذيةحياة الحشرات نباتية   

م أل  ملليميااون فإ ب  ك  ذ  200قل  ن تك  ذ هاط ؟ه   شاأل     يعشرعصككككككككككككككا شراي
، و ك ن من شرممان هن شاشكككككج ؟ هو متجمعة تاذ ئسكككككبلة شربذكككككم حيثم  والا  فاشأل

ف ق امم شرة  ت   ح فظ   ب غية  ت الا شرجاشثيم   زالة وماك   ألشال هكي س ظ ها  هو
 .غشرمةتجة رألب ش 

 شرتي تعيش في شراشككككككككككاش ت شاله اطا شرتاطم با؟الة هك ا من وحشككككككككككاش  شاشككككككككككج ؟ 
 مةلع   ؟  ة، وهكثا من ذرك يجب  ليب  هن تجيا شرتعلق هثة   سككككككياه   ل  شاسككككككط 
 شرملسكككككككككككككك   وشرتي كثياش م  تك ن  م ألية، وهي تة  ا كذرك با؟الة ه ظم بتعاضككككككككككككككب 

رم تكن تشككككال سكككك   تا عاطا شرتعاض رلم  نو ل  هي ح ه ف، وشرمتطعط سكككك   رلمعتا 
كذرك رم يان  ،ي ان هي مةب  رم يان اا ظبا بعا  عمشككالة رلاشككاش  في شرعصككا شراي

شرة  ت    رلاشككككككككككاش   ل  شرغذش  شرمسككككككككككتما من شرمة فسككككككككككةاا ظبا بعا هي من شاحي   
فيم   ، ومن شرماتمل هن تك ن بعض شراشكككككاش  شراماشمة اا شكتسككككك ذشرماتععة هو شرق  مة

تسككككككككلق  شرذككككككككاو؟ية شرتي تماةب  من شال ذكككككككك  تط ؟   رلم   و قاهبعا صككككككككعة مق ومة ف
شرةذككككككككككككككاش   ، وشال تق ه من شرامامة شرغذش ية شر  شال تاش   ل  هال ش  شرة  ت  شرة  ت  

وشرغ ب   شركاب  ية شرتي تمذ . تطلب هيذكككك  تا ؟ش  فسككككي ر الية مة سكككك ة رلغذش  شرجاياي
، ش ية رلاشككككاش   كلة شرة  ت  غذشر في شرمسككككتةقع   وفا  كمي   ضككككةمة من ش ماشألش 

شرعل ي والا  حشكككاش  متةصكككصكككة  شركاب  ي شرعصكككاومن بين شراعاي   شرماع ظة في 
: شراي   شرقايمة ك  ذ  صكككككافي  ، و؟تب شراشكككككاش شرة  ت   شرة ؟الي  ل في شالغتذش  

Palaeodictyoptera, Megasetoptera Diaphanopterodea    وحشككككككككاش  كل
وركن م  ي شه شالما يات ج هال ش  فمب  فيم  يشككك ه شرمةق ؟،  ب سكككتط رة هذه شراتب شمت ز 

شسككككككككتةامته رلاصكككككككك ه  ل   اا شر  شرم يا من شرمة اشككككككككة فيم  ر  ك  ذ هذه شراشككككككككاش 
ح  ب هو رل اث  ن شر  غي   و   صككككككك ؟ش  شا سكككككككجة  ن  ايق شرةقب وشالمتصككككككك  

غتذش  شراشككككاش  ش ومن شرماتمل هن يا ن شرتك ثا  مة ؟يط شرلق ح وشر ذو؟ شرم ال أل  ألشال
، همككك  شالغتكككذش   ل  شرلاككك  يكككة اكككا بكككاه مع ظب ؟ وتط ؟ هو؟شق شرة ككك تككك   شاوعيكككة   ل

 ذو؟ شرمسككككككككككككككم   ب رة  ت     ؟ية شر   ه ه رم ي اه شال بعا ظب ؟ شرة  ت فيعتقا  نقيشرسكككككككككككككك
ب رةسككية  شرمة هسككبلة ورا   هذه شرة  ت   ااب شرسككط  و   مي من ک م كل ، وك نشرك باية
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شرة  ت   شرع ألية شاااى   نقي، بيةم  ك  ذ سكككككككككككرلاشكككككككككككاش  شرم صكككككككككككة اال ش  شرعم شرث ق ة
، وش؟ت ط تط ؟ شراشكككككككاش  تايط ب ا سكككككككجة شر    ية شرقشكككككككا  ما  ة بط قة سكككككككمياة من

شرم   ب زألي أل هوعية شرلا   شرسكككككككبلة شرمة ه في  شرث اب تصكككككككنية شرجة ح ذش  هال ش  شرقم
 وشرتي (متشككككككك ببة شاالةاة ؟ت ة تاذا شاالةاة شرةصكككككككنية عاي   شركاب  يةشرعايا من شرا

اشككككككككككاش  وهذه هي هاام شر Permain شريامين بب  شرعصككككككككككا شرت ري وه   صككككككككككا  اف
 .تم م  شرتغذية  تية  شرم ال أل  ح ري  وشرتي تعا 

 ش شراشا  بأ اشألمق ؟ ة  شاالةاة متش ببةشراشاش  شر يل بتاية شرمةق ؟ية و  األ  ومع زي أل 
ك  ذ من ذوش  شرعم شرث اب  شرقايمة شاااى والا هن تصككككككككككككككد حشككككككككككككككاش  حقب شراي  

شرتي ك  ذ مت حة السككتعم ه  شرب  لة يت  يعا مقي سكك  ركمي   شرغذش  شرة ، وهذش م شرم  
تقاي   حت  واتة  هذش، وال  هي شراشكككككككككاش  ثم ظلذ  سككككككككك ة شراشكككككككككاش   كلة شرة  ت   كم 

ذش ية في   ألشتب  شرغ  ؟ضقشر شراي   شرقايمة ذش  هال ش  شرعم  صككككككككككككككاتات ط حشككككككككككككككاش  
، وظبا  شرق ا ش  من ماشمي ؟  ، ورابم  ك ن بعذككب  معتاسكك  هوب رة    إال ش؟ت     يسككياش

ه ب  ك  ذ  كلة    ت   غ ر    شرمؤكا ، ومنشر اميةي شرعصككككا؟ت ة مسككككتقيمة شاالةاة في 
شراشكككككككككاش  شاو؟شق في صكككككككككة ؟  إتطفهي شآلن، واا همان تسكككككككككجيل هو مطحظة  كم 

. وش  ع ث شريب  تةجذب شراشكككككككككككاش  ، حيث والا شر ا ميةي في الة ب هفايقي  شرعصكككككككككككا
ك  ذ شراوش   شر هاية  و؟بم  ، ل  الذب شراشاش  من مس ف   بعيا شراوش   ك ن   مط 

هكذش . ومن هالكل شراماشمكة شاور  هي تلكك شرمة عثكة من شرع شككه شرععةكة شرجك ذبكة رلةةك ف 
ذش  شار شن  ب ر تط  شر  يذكككككككككككككك  اور   ايق شح  ة كل من شرلق ح و شت عذ شازه ؟ ش

 ل  ح  ب  شراص ه وشراوش   شاا ذ  وشرتي ا أل  شريب  شرملقا   شرتي ت و؟ه  من هالل
فمن شرماتمل ه ب  ال    بعا هن  رلاحيق رمعاز شرغاأل شهم  إضكككك فة  ةشرلق ح بصككككعة ؟ يسكككك

من تك ثا شرة  ت   معاش  شر ذو؟،  مةتظم  ال  ش ي قي  شراشككككككككككككككا العلذ شرةة ف  من شرتل
  األ شراحيق. وال ت الا شر هاى بصككككككككككككككعة   مة شراحيق شر اش ية ك  ذ تعتقا إر  وشازه ؟

شر ؟قية رة      نقيه ب  ت الا شآلن في شرسكككككككككككككك ور  شر ذو؟   ؟يةالميع ه  شل شرة  ت   في 
و؟ كمي   اليلة من ذ شر   ؟يةشرة  ت    بعض تعاز ب يذككككك  و  Pteridiumشرسكككككاا  

ان  شهميةذو  ، وركن هذش اا يا ن هو ال يا ن شرتلقي  ملي   مال ه سككااي كج   من 
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 ؟   ن ، وشراحيق ع ككشر ككذو؟  كك ؟يككة شرة كك تكك   فيط ؟ غككاأل شراحيق يؤاككذ كككاريككل  ل  ت
شكتشككككككككد وال أل ماك    غذش ية هااى  اايبواذ : ومن مال ه م  ي غةي ب رسككككككككااي  

. وشراه ن وهي شاحم ض شاميةية ب رةسكككككككك ة رلملقا   شراشككككككككاية  ههميتب  رب  في شراحيق
م شأل هااى تشكككمل كل من ح مض شاسكككا ؟بيك وشرتي من شرماتمل ه ب   به كذرك والا 
شرتي ؟بم  ك  ذ سكككككك مة ر وش؟  alkaloids، وشرقل ياش  شرسككككككم م مذكككككك ألش  تق م ب ظيعة
ي شرة ك تك  . ورابمك  بك اوعيكة شرلاك  يكة ف غكاأل شراحيق، وتات ط فيبم ماغ ب شر ها  شرغيا

، هي ه بكك  ككك  ككذ  كك تكك   مغطكك   شر ككذو؟ اكك ؟ج شازهكك ؟في شرة شاور غككاأل شراحيق ككك  ككذ 
شر هايكة. وبك راغم  غكاأل شراحيق ن وتق م ب ظيعتبك  في  ظك م يةتلد  زهايكة غكاألبمثك بكة 
شراشككككككككككككككاش     أل؟  ا ل ظب ؟ شرة  ت   مغط   شر ذو؟ إال هن ك  ذغاأل شراحيق من هن 

كمي   وفيا  من شرسكككك ش ل شرمشكككك ببة في تاكي ب  رتاكيب   ل  ك  ذ تسككككتطيع شراصكككك ه
. وهذه شرسكككككك ش ل مين  ل  شاال شن رم يان ا ل ذركشر ا   صككككككا شراحيق وذرك مةذ باشية

شراشككككككككاش  متشكككككككك ببة شاالةاة شرتي تتغذى  ل  شرلا    تعازه  في شرةاو  شرعسككككككككلية شرتي
، حيث ري  مصكككككككا؟ش معياش رمثل هذش شرغذش شرم ال أل  ح  شاالةاة وشرتي م  زشرذ متشككككككك ببة

بب  ألون هن تغياه  تغياش  شرعصككككككككككك ؟  شرلا  ية ثم تقذف من ه ب  تمتص كمي   ضكككككككككككةمة
إر  شرةاو  شرعسكككككلية ه اش    يعية من شراشكككككاش   جذبةةشرم ومن ضكككككمن شراشكككككاش  ،كثياش

، وشراشكككاش  شككك اية شاالةاة الة   وشرمتطعلة شرمعتاسكككة وشر   بيا شرةمل كلة شرة  ت   مثل 
. وفي بعض شرا ال  تك ن شرةاو  وشرعاششكككككككك   شرةال إر  الةب مع حشككككككككاش  هااى مثل

 .هو يا ن شرج   شرا يسي من  ع مب  شراشاش  ربذه شرا يسيشرعسلية هي شرغذش  

اضكككككككككككذ ح شفب  بم  يشككككككككككك ه شرت كل شرذي ا     شرسكككككككككككاا  شرقايم اا  هو؟شقكم  والا شن 
. كذرك والا  ه ذ   شرتك ثا شرش يبة شرق ؟ضة ب او؟شق في واتة  هذش شراشاش  تصةعه

ووالا في هذش  أل  شر اميةي شا شرعصككككككككككككا ؟ شرت   في ثمرشكككككككككككك يبة بهو ش شرلامية  ؟مب رث
 ؟ . ومن شرمؤكا هن شرثمشرج ز رثم ؟شر ذو؟ شكك يبة    ؟ية  رلة  ت  بذو؟ش   ، هيذكك شرعصككا

  ا   ل  شرعق ؟ي   في ب رةس ة رل وشحد شرتي ك  ذ سشربذم  سبل شرلامية ك  ذ غذش 
ك  ذ بمث بة غذش  رلاشككككاش  هيذكككك  ايل  با بعيا من ظب ؟  شرثم ؟ ، وهذههذش شرعصككككا

 .ثم ؟ش  ش ه شرج ز شرمثما  شرة  ت   مغط   شر ذو؟
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 وك نر امين، ش  صككككككككاظبا  في اا االةاة تك ن رذرك فإن شراشككككككككاش  ألشالية ش وت ع 
. شرة  ت   من ضكككمن شرصكككع   شرتي شاتصكككذ بب  شراشكككاش  اا؟تب   ل  شاتاشق ه سكككجة

 شرةكك اا مت  بككاه ظب ؟ شراشككككككككككككككاش  رايككة رلما  شاور ، وال يماةةكك  هن  عاف وثمكك ؟هكك  ش
 ، و؟بم  ك  ذ فماية شاالةاة هي شاامشا ع ق في ه سككككككككككككككجة شر ي     شرايةة  عوصكككككككككككككك 

  صككا ط واا ك  ذ هذه شراشككاش  م ال أل  في ة هذش شرةشككسككشرق أل؟   ل  مم ؟  شراشككاش 
 شر  رغة و؟بم  تك ن شراشكككاش  ،م ؟س هذه شرع ألش  حت  ي مة  هذشوهي م زشرذ ت شريامين

 وصكككككككككككككك  عة شا ع ق اا تط ؟  ب رتا؟يل من شراشككككككككككككككاش  شراماشمة شرتي ك  ذ تاعا في
 شرميتة هو شرم شأل شرة شكككككككك ة  ن  قل ح  ب شرلق ح من شا ذكككككككك   شرمذكا  شر  شااشكككككككك ب
شرمؤ ثة وبذش تاتعع إما  ية إحطه ح  ب شرلق ح في هم كةب  شرصككككككككككاياة من  شا ذكككككككككك  

رةع  شرة ل وفي م شالبة شر  يذككككككككك   ، و ليه فإن شركمي   شركلية من  شرتأ يث ه ذككككككككك  
رطايقة . ومثل هذه شراشككككا  ثياش ببذه ششرطزمة رإلاصكككك ب سكككك ف تةقص ك شرلق ح ح  ب
م ومن شرمؤكا هن   اط  شرلق ح شاور  ك  ذ تذكككك polin vectorشرلق ح    الةرب  يق ه 

هو شرط  ا  هو شرطي ؟ شاور  وركن مم  ال الاشه فيه هن شراشككككككككاش   شا؟ضككككككككية شر وشحد
شرمعل  في  ، ويعتقا بأن شراشككككككككككككاش  غماية شاالةاة ك  ذ رب  شرقاحالميع  ك  ذ ههمب 

. ومم  ي يا شراي   شرقايمة  صككككككككككككككاه ب  ك  ذ اا تمي   كثياش في  حيث هذش شرشككككككككككككككأن
شراشككككككاش  ه ه م  ي شه  األ ضككككككةم من شرة  ت   معاش  شر ذو؟  هذه ب الهتم م بعظم ههمية

. و ل  هي ح ه فإن كثياش من شرةة ف  ك  ذ تسككككككككتبلك شرتلقي  شرم ال أل  شآلن اةعسككككككككية
، وربذش شرسكككككككككك ب يمان تعسككككككككككيا شسككككككككككتااشث تق م بتلقياب  شرتي شرة  ت  شركثيا من بذو؟ 

شراشالية من  شال ش ب رام ية  ك سككككككككككككككيلةمثل شركاشبل  شرة صككككككككككككككة شازه ؟ ر عض شرتاشكيب
 .شراشاش  شرعك ك شرق ؟ضة شرق ية ربذه

 لملقا    ل  معافة شازه ؟ وتااياربعض شرمظ ها شاااى شرمسكككككككككككككك  ا   ظبا  ثم
 ووالا . ف ر تط  شرمل  ة سكككككككككككككك  ا   ل  شرتعاف ش بصكككككككككككككك ؟ى  ل  شازه ؟ م شاعب 

 شرعسككككلية حعاي   رلةمل في صككككة ؟ شرعصككككا شرط  شككككياي واا بية  ه ه ك ن م رع  ب رةاو 
 بمقتذ ه  يتممتش ببة شاالةاة ؟وشبط مت  ألرة  بعضو  شرةمله مثل هحع أله. وتشأ بين مثل

 ب رةاو  شا اش  شرط يعية في مق بل إماشأله  رهبام ية متشككككككك ببة شاالةاة من  شرةملقي م 
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 شراشككاش   ل  شرةمل. وفي  ع  شر اذ تسككتعيا شرع ش ل شرة  تية هيذكك  من تغذي شرعسككلية
ة وه شرة  ت   شا شكككك ب تع ف  ن ت هكط  وحت  شراي ش    شرعق ؟ية من.  كلة شرة  ت  

هف أل  شرة  ت   ف  ا  م ألوالة  حشكككككاش  شرمن من . ويماةة  شرق ه بأنشرتي يغشككككك ه  شرةمل
الذب شرةمل شرمعيا وشراشاش  شرمعتاسة شاااى   رةاو  شرعسلية فيب بت وياهإذ ه ب  ا مذ 

شرتي ككك  ككذ تايق ببكك  من تغككذى  شاضككككككككككككككاش؟ألون شن تسكككككككككككككك ككب رلة كك تكك    شرة كك تكك  شر  
 شفاشز شراحيق ألشال شالزه ؟ ح ف  نا  ية. وك شرلمتشكككككككككك بب   شالالةاة  ل  شرعصكككككككككك ؟  

 حاشككككككككنية. ومن هذه شراشككككككككاش  ك ؟ب هيا؟ش يلاشككككككككاش  شرط  ا  رطسككككككككتع أل  مةه ك ا أل ر
يب كل من شرةاو  كا ويةتلد تاكيب شراحيق شر هاي  ن تشالالةاة وغشككككككككككك  ية شالالةاة. 

شرعسلية و؟حيق شرغاأل ش ض فية بطايقة ت ح  ب  ه اا شفاز اصيص   ريق بل شالحتي ال   
شرغككذش يككة رلملقاكك   شرمعذككككككككككككككلككة، وفي شرعكك  ط  شرة كك تيككة شراشقيككة يا ن تاكي  شالحمكك ض 
شالميةيككة في ؟حيقبكك  ش ل  من تاكي هكك  في ؟حيق شرعكك  ط  شر ككاش يككة، و ليككه تاصكككككككككككككككل 

، رألزه ؟ شرملق ش ل  مم  ياصكككل  ليه شرةال  تاشكي  ل   رألزه ؟لقا   شرعاششككك   شرم
 رلق ح. و ل  هي ح ه ف ن هب  ألايقوهذش يعسككككككككككا   وف شرعاششكككككككككك    ن تة وه ح  ب ش

مب  هة ك وياصكككل يجمع ح  ب شرلق ح ف ق شرج ري  ويق م ببذككك Heliconiusشرمسكككم  
ذى  ل  شركابك ه شرغةي بك ر اوتين مةبك   ل  شالحمك ض شالميةيكة شراا  وشركذبك ب شركذي يتغك

يةجككذب شر  ؟حيق شالزهكك ؟ شرتي يلقابكك  شرككذبكك ب وشرككذي يات ي  ل   سكككككككككككككك ككة  كك ريككة من 
 شالحم ض شالميةية.

مم  سككككككك ق يت ين شن شراشكككككككاش  ذش  شالاش  شرعم شرق ؟ضكككككككة سككككككك قذ ظب ؟ بقية شرمج ميع 
       .قة وغياه  ت عم شرث ق ة شرم صة وشرم صة وشرط شراشاية ذش  هال ش  شر

  -:بيئات معيشة الحشرات
%( من 50.8شا؟ض، حيث تشككال  ا  ا والهشرك  ة   تة     ل   هكثاتعا شراشككاش  

% من كل شراي ش    وشرمعصكككككككككككككلي   وشرا لي   ألون سككككككككككككك  ا 72ه  شل شرك  ة   شراية و
شرشككككككككككككككعكب شراي ش يكة وهي شرتي  جاكذ بكا؟الكة ك يا  في شرتكيف  ل  شرعيش في شرب ش  
شرج ف، وتاتل شراشكككككاش  شالن ب رق   كل سكككككط  شري بسكككككة فيم   اش شرمةطقتين شرقط يتين 

تتع ق في شرعاأل  ل  كل شراي ش    شرصككككككككغيا ،  فأ ب ، وشيةم  والا  شرع ريةم شرج  ه وام
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وال يجككك ؟يبككك  في هكككذش غيا مجم  كككة هااى من شرمعصككككككككككككككليككك  ، وهي شرالم، في بعض 
اش ، فعي شكككككككككككككوغيا معاوف ب رذككككككككككككك ط حت  شالن حاوأل شرت زيع شرجغاشفي رلا شر ي   .

،   ل وشحككا من شرككذبكك بة  ين من باش  تمثككل شراشككككككككككككككشرمةطقككة شرقط يككة شرجة بيككة، مثط، 
، هم  في ذي يتطعل  ل  شرطي ؟ و ج ه شر ااو ا  ه  شل من شرقمل شر شرطي ؟ باشغيذ
، ، معظمب  من شرذب باشكككككككككاش من شر        300في الا م ال يقل  ن  شرشكككككككككم ري شرقطب

وهة ك  األ مذهل من شراشاش  يعيش  .75 شرج ؟ شركةاية شم ه اط  اض فييش تع
 اام (، ووالا  شراشكككككككككككا ه ذ هيذككككككككككك  تعيش في 19685 ل  ش؟تع ل ا ألش مة بصكككككككككككعة
 من %3 ، وح شري؟  وشر اياش  شرمكك راككة وباك شرةقط ي ن شرميكك ه شراكك و شرعميقككة  شركب ف
يعيش في شر ا ؟ في  %0.1، و؟بم  شراشككككككككككككككاية يعيش في شرمي ه شرعذبةل شا  ش  مجم ل
 Halobales    ب ت ر، هكمت حلقك   شرمك   من ل وشحا ا وشرج ز، و شرمك نيب  مك مةطقكة

، صكككككككككعة ألش مة  ل  سكككككككككط  مي ه شرمايط  ، يعيش ب( (Gerridae یايال ا     لةمن 
وهة ك كثيا من مت حلق   شرم   يعيش  ل  سكككككككككككط  مي ه شر ا ؟ شالسكككككككككككت ش ية ااي   من 

شرعميقة. ه شرسككككككك حلية رل اياش  من شراشكككككككاش  ت الا في شرمي  اليلة شري بسكككككككة ، وثمة ه  شل
 .شرمايط   ه م ق تةعام شراشاش  تم م  فيو 

 كثيا ، ، حيث ت الا في بي    متة  ةشري بسككةشرسكك شأل شا ظم من شراشككاش  يعيش  ل  و 
 حت  ، و  يعي فإ ب  تاصكككككككككل  ل  شرم   ب رشكككككككككاب هو شرغذش مةب  شرصكككككككككا ؟ى شرق حلة

 شا؟ضكية شرك  ة  ، شكأ بم في ذرك شكأن ايق سكط  شرجسكمتع ض م  فقا ب ر ةا  ن  
 اط ؟  ، ورذرك فإن  سكككككككككط  شرجسكككككككككم هك ا  سككككككككك ي  من شراجمشرصكككككككككغيا  شرتي يا ن فيب

 تغط  ك يا  ويقل فقاشن شرم   في شراشككككككاش  بعذككككككل   قة شككككككمعية ؟قيقة  شرجع ف ألش م
هذش  ،ب شسككككككككطة  ملي   معيةة راعت شرم   تتصككككككككل ب  ااشج وشرتةع سككككككككط  شرجسككككككككم، و 

شرج فة غيا شرمة سكك ة. وياصككل شرمة  ق  بط يعتب تا شكك  ب  ضكك فة شر  شن شراشككاش  ت
 من شرم    ن  ايق هذم شرم شأل شركاب هيا؟شتية. يات الهكثيا من شا  شل  ل  م  

بإيق ف شرةشككككك ط غيا  وشرطا رب يتغلب  ل  شرجع ف شن بعض شراي ش    شرطفق ؟ية شرصككككك
م  ش ةعض مات شه  شرم  ي  إذششاليذككككككي وشرتةلص من م   شرجسككككككم، وتم   شراشككككككاش  

% وهة ك حشككككا  وشحا  تشككككذ في تاملب  رلجع ف شركلي تقاي  ، وهي يااة 20 ن ح شري 
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التغذيةحياة الحشرات نباتية   

 ككككك  لكككككة كياو  ميكككككاى من  Polypedilum vandrerplankeiشربككككك م ر شالفايقي، 
Chironomidaeةقع   تجد ألو؟ي . وتسكتطيع شرياا   شن تق وم ، شرتي تعيش في مسكت

 ل  هذه شرا رة فبي تق وم ت ق  ن تتةلص من م   شرجسككككككككم، و شرجع ف رعا  سككككككككة ش  ب 
شرتطاق في شر ي ة شرط يعية و ةا غما هذه شرياا   في غ زش  مسكككككككككك رة  ةا أل؟الة حاش؟  

27O 102ةب  شر  أل؟الة يسةتم، ثمO .م رما  ألقيقة ألون شن يصي ب  شذى 
م،  45Oشر   40ة ركثيا من شراشككككككاش  فيم  بين االوتةاصككككككا أل؟الة شرااش؟  شرع رية شرا

م. شم  شرااوأل شرمةةعذكككككككة  50Oوركن بعض شراشكككككككاش  يمان شن يق وم أل؟الة حاش؟  من 
 رلةشكك ط وشراي   فبي هوسككع كثياش. ف عض شا  شل في شرمة  ق شرمعتارة تك ن   يعية في

شرصعا. وحشاش  شرمة  ق شرمعتارة ألون  ش  ب   ل  شرجليا حيث ال ت يا أل؟الة شرااش؟  
شرشكككككككككككت   ب ر اث  ن م وى مة سكككككككككككب وب رتعايل شرعسكككككككككككي ر الي شرذي يمةع وشر  ؟أل  تق وم 

ش سكككككككككجته  شن يتامل تك ن بل ؟ش  شرثلل فيشرجع ف وشرتجميا. وبعض شا  شل يسكككككككككتطيع 
 م. 40O-م شر   35O-حيث يعيش  ةا أل؟الة حاش؟  

 مم  سككك ق يمان شرق ه شن شراشكككاش  شرة  تية ت الا في الميع شر ي    وشام كن شرتي ت الا
 م هم كن هذه شراشاش  شر :يفيب  شرة  ت   و ليه يمان تقس

 أوال( حشرات أرضية المعيشة
وهي مجم  ة شراشككككككككككككككاش  شرتي تعيش وتتغذى  ل  شرة  ت   شرتي تعيش ف ق سككككككككككككككط  

 شا؟ض.
 ثانيًا(: حشرات تحت التربة

 وهي مجم  ة شراشاش  شرتي تب الم شاال ش  شرة  تية شرم ال أل  تاذ سط  شرتابة.
 ًا(: حشرات الكهوفثالث

وهي شراشككككككككككككككاش  شرتي تتغذى  ل  شرة  ت   شرم ال أل  في شركب ف سكككككككككككككك ش  ك  ذ تاذ 
 شا؟ض شو ف اب .

 رابعًا(: الحشرات المائية
 وهي شراشاش  شرتي تعيش  ل  شرة  ت   شرم ال أل  في شرمسطا   شرم  ية.
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 أماكن تغذية الحشرات على النبات
، Phytophagousشرة  ت    بأكلةتسكككم  شراشكككاش  شرتي تتغذى  ل شرة  ت   شرةذكككاش  

وهي تب الم كل شاال ش  شرةذككككككككككاش  من الذو؟، والذول، وسككككككككككيق ن، وشغصكككككككككك ن، وشو؟شق، 
وهزه ؟، وبذو؟، وف كبة، و صككككككككك ؟  في شرجب ز شر    ي. واا تتغذى شراشكككككككككاش  ا ؟الي   

في ش سجة  تاعاشو تتغذى ألشالي  ب ن  بمذغ شال سجة شو ب متص   مات ي   شرةلية،
شرة   . وشراشكككككاش  شرم صكككككة، وا صكككككة ؟ت ة  صكككككنية شالالةاة، هي شر حيا  شرق أل؟   ل  
شسككتةط  شرعصكك ؟  بامي   وفيا  من شرجب ز شر    ي رلة  ت  . وكذرك، ف ن شراشككاش  

ش ية ق شالزه ؟ ب سككككككتثة   شرةع فيش شالسككككككت  يهي شرمسككككككتبلك شرا يسككككككي را  ب شرلق ح و؟ح
 وبعض شرطي ؟ مثل شرعصع ؟ شرطة ن.

 و ل  هذش شاس س يمان تقسيم شراشاش     تية شرتغذية شر  شرمج ميع شالتية:
  وتشككمل شراشككاش -: Exophytophagous Insectsحشرررات رارجية التغذيةأوال( 

 شرتي تتغذى ظ هاي   ل  هال ش  شرةي   شرمةتلعة وتذم م  يأتي:
من شا  شل شرت بعة  وتذكككككككككككم شرعايا -:األوراق والسررررررريقاو وال ذورالمتغذيات على ( -أ

 شراشاية شرتي يمان تقسيمب  شر  شرمج ميع شالتية:  وشرع  ط رلاتب 

 : وتذم م موعة المتغذيات المكشوفة -1

Isoptera   بعض ش  ش ب          
Deraptera  

Plecoptera         ياا   بعض ش  ش ب  
Orthoptera  

Acrididae  

Gryliidae  

Gryllotalpidae 

Tettigoniidae  

Phasmatodea  

Hemiptera  

Coreidae  

Largidae  

Lygaeidae  
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التغذيةحياة الحشرات نباتية   

Miridae  

Pentatomidae  

Piesmatidae  

Pyrrhocoridae 

Tingidae 

Homoptera     الميع ش  ش ب       
Thysanoptera      ش  ش ب  معظم  

Coleoptera (Adephaga) 

Carbidae         بعض ش  ش ب 
Anthricidae    بعض ش  ش ب   وشرتغذية تتم ب شسطة شرياا    
Byrrhidae          بعض ش  ش ب  وشرتغذية تتم ب شسطة شرياا 
Byturidae  

Cantharidae      بعض ش  ش ب  وشرتغذية تتم ب شسطة شرياا 
Cerambycidae 

Chrysomelidae 

Coccinellidae 

Curculionidae 

Elateridae 

Meloidae 

Scarabaeidae  

Lepidoptera        شرتغذية ب شسطة شرياا   

Bobycoidea 

Geometroidea 

Hesperioidea  

Noctuoidea  

Notodontoidea  

Sphingoidea  

Hymenoptera  

Tenthredinoidea 
 

 وتذم  -:طاويات االوراق وصانعات المالجيء م موعة -2

Coleoptera  
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Atteliabidae  

Lepidoptera  

Gelechiidae  

Gracilariidae  

Lasicoampidae  

Pyralidae  

Tortricidae (Tortricinae)  

Yponomeutidae 

Hymenoptera ( Symphyta)  

Megalodontidae  

Pamphiliidae  

 وتذم  -:م موعة حامالت االكياس -3

Coleoptera (Polyphaga)  

Chrysomelidae (Chlyrinae , Cryptocephalinae)  

Lepidoptera  

Coleophoridae  

Incurvariidae  

Psychidae  

Tineidae   

 م موعة حشرات األورام المفتوحة  -4

Thysanoptera ب    تبعض    ط   

Hemiptera (Homoptera) 

Aphididae  
 تذم شرمج ميع شالتية: و  -( المتغذيات على االزهار:-ب
    طشال  شل شرت بعة رلاتب وشرع ا منوتذم شرعاي -:المتغذيات على انس ة االزهار -1

 شراشاية شرت رية:

Coleoptera (Polyphaga)  

Anthribidae  

Buprestidae 

Cantheridae 

Cerambycidae  

Chrysomelidae 

Cuculionidae  
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التغذيةحياة الحشرات نباتية   

Elateridae  

Meloidae  

Nitidulidae  

Scarabaeidae  

Lepidoptera  

Lycaenidae          ياا   بعض ش  ش ب 
  :وتذم شرعايا من شال  شل شرت بعة رم  يأتي -المتغذيات على حبوب اللقاح: -2

Collembola          بعض ش  ش ب 
Blattoidea            بعض ش  ش ب 
Dermptera           بعض ش  ش ب 
Plecoptera           بعض ش  ش ب 
Hemiptera (Heteroptera)  

Anthocoridae  

Miridae  

Thysanoptera      بعض ش  ش ب 
Coleoptera (Polyphaga)  

Cephaloidae  

Meloidae  

Mordeliidae  

Nitidulidae  

Oedemeridae  

Phalacridae  

Diptera  

Anthomyiidae  

Bibionidae  

Bombyliidae 

Calliphoriidae 

Mycetophilidae 

Muscidae  

Scatopsidae  

Syrphidae  

Tachinidae  

Lepidptera  
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التغذيةحياة الحشرات نباتية   

Micropterygidae  

Nymphalidae (Heliconlus)  

Hymenoptera  

Apoidea  

Vespidae (Masarinae)  

Xyelidae  

 شراشاية شالتية:  وشرع  ط ذم بعض ش  شل شراتب وت -:المتغذيات على الرحيق -3

Neuroptera  

Chrysopidae  

Mecoptera  

Panoridae (Panorpa)  

Diptera          شرعايا من ش  ش ب 
Lepidoptera  

Trichoptera (most)  

Hymenoptera    معظم ش  ش ب   

 وهي شال  شل -: Endophytophagous Insectsحشررررررررررات تارلية التغذية (ثانياً 
 شراشالية رلة  ت   ك راع ؟ش  وشرة ااش  وشرث ق    وتذم:  ةشال سجشرتي تتغذى  ل  

من شرمج ميع  وتذككككككككم شرعايا -:متغذيات تارلية على االوراق والسررررريقاو وال ذور( -ه
 :يأتيوكم  

  شل شرت بعة رلاتب شراشككككككككككككككاية م شرعايا من شالوتذكككككككككككككك -:م موعة ناررات االوراق -1
 شراشاية شالتية:    طوشرع

Coleoptera  

Buprestidae  

Chrysomelidae  

Cucuulionidae  

Diptera  

Agromyzidae  

Anthomyiidae  

Cecidomyiidae  

Chironomidae  

Ephydridae  

Lauxaniidae  
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Psilidae  

Sciaridae  

Syrphidae  

Tephritidae  

Lepidoptera  

Coleophoridae  

Cosmopterygidae  

Elachistidae  

Eriocraniidae  

Gracilariidae  

Heliodinidae  

Heliozelidae  

Incurvariidae  

Lyonetiidae  

Nepticulidae  

Noctuidae  

Opostegidae  

Pyralidae  

Tischeriidae  

Tortricidae (a few Oleutherutinae) 

Yponomeutidae (Argyresthinae) 

Hymenoptera  

Argidae  

Tenthredinidae  

 وشرعك  ط تذككككككككككككككم ش  شل تع أل رمك  يكأتي من شراتكب و  -:حشررررررررررات االوراق المقفلة -2
 شراشاية.

Coleoptera  

Buprestidae 

Cerambycidae  

Curculionidae  

Lepidoptera  

Cosmopterygidae  

Gelechiidae  

Tortricidae (Olethreutinae)  

Diptera  
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Agromyzidae  

Cecidomyiidae  

Hymenoptera  

Cynipidae  

Eurytomidae  

Tenthredinidae  

 ب  تذم شرعايا من شراع ؟ش  وهي: ت  طن شرعايا من ؟تب شراشاش  و ش -:الحفارات -3

Coleoptera (Polyphaga)  

Brentidae  

Buprestidae  

Cerambycidae    بعض ش  ش ب  
Curculionidae  

Languriidae  

Platypodidae  

Scolytidae  

Diptera  

Agromyzidae  

Anthomyiidae  

Chioropidae  

Ephydridae  

Lepidoptera  

Cossidae  

Hepiaiidae 

Noctuidae 

Pyralidae  

Sesiidae  

Torrticidae (Olethreulinae)  

Hymenoptera (Symphyta) 

Cephidae  

Siricidae           بعض ش  ش ب  
Syntexidae  

Xiphydriidae  

 :الفواكه والبذور في متغذيات تارلية -ب

Coleoptera (Polyphaga) 
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Bruchidae  

Byturidae  

Chrysomelidae 

Curculionidae  

Nitidulidae   

Scarabaeidae  

Diptera  

Cecidomyiidae (Contarinia) 

Tephritidae (Ceratitis, Rhagoletis) 

Lepidoptera  

Gelechiidae (Pectinophora) 

Incurvariidae (Tegeticula) 

Lycaenidae (Strymon)  

Noctuidae (Heliothis)  

Nolidae (Celama)  

Pyralidae (Ostrinia) 

Tortricidae  (Laspeyresia)  

Hymenoptera  

Agaonidae (Blastophaga)  

Eurytomidae (Bruchophagus)  

 تية شرتغذية اا تق سكككمذ هال ش  شرة    شرمةتلعة بطايقة  مم  سككك ق يتذككك  شن شراشكككاش   
 ه  تلعب شرع شمل شر ي ية وشرعسككككككككلجيشرتة ف  فيم  بيةب  راا م ، كم م ا ا  ش ب تذككككككككمن 

رلة    ألو؟ش مبم  في تاايا هوا   ظب ؟ه  و شككككككك  ب   ل  شرة    وه    مل شاا يقلل 
 ذية.من  ملية شرتة ف  بين شا  شل شراشاية    تية شرتغ

 طرائق التغذية في الحشرات النباتية
راشكككاش  حسكككب  اش ق تقسكككيم شيمان غذية شراشكككاش  شكلة شرة  ت   من مطحظة هم كن ت

رأل  ش؟ في شال ت  ؟ تاكيب هال ش  شرعم وبعض شرة ش  شاااى   أاذورسككككك ف  تغذيتب 
في شراشككككككككاش   ةام   ت ر  شككككككككاح كل مجم ل مةب ، وكذرك  غيا شرك ملة وشرط ؟ شري فع

  ألشتب  شالغتذش ية وركل من شراشككاش  مسككتقيمة شالالةاة وشراشككاش  شرعصكك ية هال ش  فم 
ش  ش؟ه  وهي تتغذى ا ؟الي   ل  شرة  ت  ، وشال  شل شكلة شرة  ت    الميعفي  ا ؟ضككككككككككككككة
شكككككك  ية شالالةاة وشرط ؟ ألشالية شالالةاة وشرتي تشككككككمل ؟تب غمن ألشال شرتاب  شرم ال أل 
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شالالةاة رب  هيذكككك  هال ش  فم ا ؟ضككككة. وبعض هؤال  يتغذى ا ؟الي   حاشككككنيةشريااي في 
رجميع ه  ش؟ ؟ت ة  شرة ألشكككككككككككةوهال ش  شرعم شرة  ت    وشر عض شالاا ياعا ألشال ش سكككككككككككجة

تم يق شرةطي  وشمتصك   شرعصك ؟  شرةل ية، وهال ش   ية شاالةاة تسكتعمل ا ؟الي  فيبها
تاصككل  ة شکعصككنية شاالةاة وشرعاششكك   شرث ق ة رل  شرث ق ة شرم صككة في الميع ه  ش؟شرعم 

 تظل شراشككاش  ب رة ؟ج بيةب  ل  شرسكك ش ل شر    ية هو شرسكك ش ل شرةل ية ب اتاشاب  شرة    
 وتت كك ين هال ش  فم زواليككة شاالةاككة من شرة ل شرقكك ؟ض شرعكك ألي إر  شرتاكي كك   شرةطكك فيككة

  ؟ صككفذككط  ن شرع سككجةع هذه شا ة شرة  تية وتعصككلب  ثم ت تلشرشككال شرتي تم ق شا سككج
 . وشراشككككككككاش رك هن تتغذي ألشالي  بةةا شا سككككككككجة. وياا   شرذب ب تسككككككككتطيع كذشرة  تية

 شري فعة في ؟ت ة زوالية شاالةاة سكككك ش  هك  ذ من شرة ل شرق ضككككم هو شرط ق تق م ب بتطل
 . وهذه شراشكككككككككككاش  تتغذي ا ؟الي قةفقط وم  تات يه من ال ي    معل شرسككككككككككك ش ل شرغذش ية

شراصكككككككك ه  ليب  ألون هن تلاق  شرسكككككككك ش ل شرتي يسككككككككبلومن شرممان هن تاصككككككككل  ل  
 وهي تسكككككتطيع تة وه شراحيق وح  ب شرلق ح فذكككككط  ن شرسككككك ش ل هي ألم ؟ شاا ب رة   

 . وتسككتطيع هال ش  شرعمسككجة هو شرع شكه شرتي سكك ق إصكك بتب وشرعصكك ؟  شرتي تسككيل من شا 
م   حاشكككككنية شاالةاة هن تما؟ شرسككككك ش ل شرسككككك بق ذكاه  وركن ألون   ي فع  شرة صكككككة في

ويمان تقسكككككككككيم شراشكككككككككاش  شرتي تأكل شاال ش  شراذكككككككككاية رلة  ت    .تات يه من ال ي   
، بعض شا  شل اطه ألو؟  حي   من. مةتاي   ا ؟الية ومةتاي   ألشالية تقسيم    م  إر 

ا ؟الي  بعا     ألشالي  في شر اشية ثماا تتغذى شرياا -شرصكككككغيا  واصككككك صككككك  شرعاششككككك   
. هن تاشه  ذرك، وشرمةتاي   شرة ؟الية يا ن من شرسككككككككككككبل  ل  شرمعتاسكككككككككككك   وشرمتطعط 

وا  ية  تك ن مل  ة   أل  ب ر ن  exposed feedersومثل هذه شرمغتذي   شرماشكككككككككككككك فة 
 وتعت ا .الة تجعلب  صكككككككككك راة رغذش  شرعق ؟ي  وتذككككككككككليلية إذش ك ن حجمب  من شرك ا با؟ 

ا   شريسككك ؟يع ايا  ، فكثيا منن شرصكككع   شرتي تتمي  بب  شا  شلق شالغتذش  صكككعة مش  ا 
، ح شف شر ؟اككة ويااكك   شرككذبكك ب شرمةشكككككككككككككككك ؟ي تتغككذى  ل    ه (حاشككككككككككككككنيككة شاالةاككة

من شر ؟اة مةلعة  وشرمغتذي   شرة ؟الية ذوش  هال ش  شرعم شرع ؟ض اا ت تلع هال ش  ك ملة
مةلع  و؟ش ه شككككك اة من  شرة   م بإزشرة الميع ه سكككككجة ، وبعذكككككب  شآلاا يق  اشحعثق ب  هو 
وتسكككككككقط شرمغتذي    Frass ز لليي. ويسكككككككم  شر اشز شرغةي ب رسكككككككشرا  مية شراقيقةشاوعية 
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وش ص ب   شرتي تةشأ  ن شغتذش   . وشاضاش؟ب س  ة من م شاع تغذيتب  باشزه شرة ؟الية 
شاو؟شق تك ن  ل  هي ة بقع غيا  شرمغتذي   شرة ؟الية من ؟ت ة  صكككككككككككنية شالالةاة  ل 

رل ؟اة يتاطم ن شاوسط شاسعةجي  مل  ة ان كل من شرةسيل شرعم ألي شراشالي وشرةسيل
ياش  فسكككي ر الية ضككك ؟  رلع ب شراشكككا  تأث . وفي بعض شاحي ن يا ن ويال مالبم  فاشغ

اطي   يهيذ  بإزشرة شرمات ي   شراشالية ف . وتق م شراشاش  هابية شاالةاة ل  شاو؟شق
فاشغك   ه ش يكة فذككككككككككككككيكة شرل ن ألشاكل شر ؟اكة وشاو؟شق  شر ؟اكة، ممك  يةشكككككككككككككككأ  ةكه حكاوث

 وشالغس ن شرتي تعاضذ رإلص بة شم  شن يتغيا ر  ب  شو شن تسقط ا ل  ذجب .
  -:الحشرات نباتية التغذية في الوطن العربي

اش  شرذكك ؟  شككرلامن اطه ماشالعة معجم شرمطح في شاسككم   شرعلمية وشرعابية شرشكك  عة 
( ت ين شن شراشككككككككككككككاش     تية شرتغذية في شر  ن شرعابي تع أل 2010في شر  ن شرعابي ا

مبم  شر  شراتب شراشككاية شرت رية مات ة تة زري  حسككب  األ شا  شل    تية شرتغذية شرتي تذكك
 .(1وكم  في شرجاوه ا

 تية شرتغذية وشن( شن هذه شراتب ال تذم الميع شا  شل شراشاية    1يتذ  من شرجاوه ا
شعية ش اشأل شا  شل شرمذك ؟  شم م كل ؟ت ة تمثل شا  شل شرة  تية شرذككككككككك ؟  رلما صكككككككككيل شر ؟ 
ذرك  وشرمةتج   شرغذش ية في شر  ن شرعابي وشن  األ شا  شل شرة  تية شراقيقة ه  هكثا من

 باثيا.
ت الا في  شن معظم شراشككاش     تية شرتغذية في شر  ن شرعابي تعيش  ل  شري بسككة حيث

بي ككك   متة  كككة كثيا  وهي مات طكككة في شرغككك ركككب في شر ي ككك   شرتي تعيش فيبككك    ش لبككك  
 شرغذش ية.
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في  (: الرتب الحشرررررررية التي تاررررررت أنواعا نباتية وعدت عائالتها وانواعها1ال دول )
 الوطن العربي

عدت العائالت التي تات انواع  بةتر است ال
 نباتية التغذية

نباتية عدت األنواع 
 التغذية

 557 29  صنية شالالةاة
 519 31 غمايه شالالةاة

 431 44 شالالةاة حاشنية
 139 22 ذش  شرجة حين

 137 22 غش  ية شالالةاة
 24 4 متس وية شالالةاة
 56 5 مستقيمة شالالةاة
 3 3 اللاية شالالةاة
 59 3 هابية شالالةاة

 1925 163 شرمجم ل

ل شرتي ية يمان تقسككككككيمبم  باسككككككب  األ شرع ش    تية شرتغذو ل  شرعم م ف ن شراشككككككاش   
 تتغذى  ليب  شر  م  يلي:

: وهي شراشاش  شرتي تتغذى  ل  Monophagousحشاش  وحيا  شرع  ل شرغذش ي  -1
   ل    تي وشحا فقط.

: وهي شراشككككاش  شرتي تتغذى  ل   األ Oligophagousحشككككاش  مااوأل  شرغذش   -2
و ككك أل  مككك  تك ن ه  شل شرة ككك تككك   شرتي تتغكككذى  ليبككك  هككذه اليكككل من شا  شل شرة ككك تيكككة 

شراشكككككككككككاش  ااي ة من بعذكككككككككككب  تصكككككككككككةيني  شو تات ي  ل  ماك    كيمي  ية معيةة 
 متش ببة.

ماى وشسكككككع  : وتمت ز هذه شرمجم  ة ب ن رب Polypagousحشكككككاش  متعاأل شرغذش   -3
 تي تتغذى  ليب .من شرع ش ل شرة  تية شر
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 على العائلخصص العوامل التي تؤتي الى الت
هن  أاذ في ش ت  ؟   تع صكككككيل  طا   شرتاشبط شرتط ؟ي  يجبرإلال بة  ل  هذش شرسكككككؤشه 
  يامن في ةكككمن هيذكككككككككككككككك حت ال     ومن  ككك حيكككة هااى فكككإن. بين شراشككككككككككككككاش  وشرة ككك تككك  

ن ، ورقا ؟هية  هن الميع هال ش  شرة    يمان هضكككككككا شربج م    ةرل شالسكككككككتاشتيجية شراف عية
وشر ذو؟، ويتأثا  م  شر هاية  وشاو؟شق وشرعصككككككككككك ؟  وشاال ش  شرسككككككككككك ق و  تؤكل مثل شرجذو؟

  ليب  شراشكككككاش رتغذية  م  تتعاض شا سكككككجة شرة  تية ةافقاه  رلغذش   اش ال شرة  ت   من
 شرم   ، وتاميا شرجذو؟ وشرةشككككب ياام شرة    منف  صكككك ؟تب  شرلا  يةة  هو  ةام  تسككككت

شرة  تعازه  رع ب شراشككككككككاش  هو تلك شرتيفي  ا يا ن رلكيم وي   شرتي ت الا، واوشرمع ألن
 شرك مةي م تتس ب إص بة، و ة هو ا صة  ل  فسي ر الية شراشاش وضع شر يض شث ؟ش   م

 ةم رش . وهذه شرتأثياش  شرمؤألية إر  إ  اةرماسكككتيمية في شرةم  شرشككك ذ رلة   هو شا سكككجة ش
 اوشر ذو؟ يؤث وشرثم ؟ ةب  ش ةع ض إ ت ج شر ذو؟ هو شرم   وتلد شازه ؟  يةشأشرط يعي 

 . ل  شرةم  شركلي رلة    م  شا 
، و ةا قي م شرتط ؟ ل  شرة    هيذكككككككككككككك  شاماشض شرة  تيةشراشككككككككككككككاش  شرمغتذية   وتةقل

 مقي  شراشككاش  وشرة  ت   ه شككأ  شرة  ت   رةعسككب  معي ؟ش رلام ية ثم تط ذرك بين شرمتاشبط
  الايا سك  لشرة  ت   وشرتي باو؟ه  تةت ؟ و  ب بتك ؟ وسك  ل مؤثا  الالتي ح ألف ل شراشكاش 

ى وشرتغيا ألذة  ت   هال تعاضككككككككككك  رشر، وفي سكككككككككككي ق هذه شرتع  ط  تظبا رلاف ل وهاذش
ل بعذكككل صكككع تب  شرمت ش؟ثة ويطلق  ل  مثل هذه شرة  ت   ب رة  ت   شرمق ومة. شن شرع شم

 شرتةصص شرع  لي يمان تلةيصب  ب التي:شرتي تؤألي شر  
 أوال( صفات المقاومة في النبات

  اا ال تعذككككككككككل بعض حيث شن شراشككككككككككاش :Non-preferenceعدم التفارررررريل  -1
شا  شل شرة  تية ر ضكككككككككككع شر يض شو شسكككككككككككتةاشمه كملجأ شو كغذش  وذرك الالت ش  هذه 

ألي شر  الكككة شرة كككك تكككك   بعض شرة ش  شو شرم شأل شركيميكككك  يككككة شو شرط يعيككككة شرتي تؤ 
 كك ؟أل  تككأثياشال جككذشب شو شرعشكككككككككككككككل شرتكك م في شال جككذشب شريبكك  شو اككا يا ن رلة كك   

 رلاشاش .
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ضككككك ؟ش  ل  حي ية  تأثياشحيث شن ر عض شرة  ت    :Antibiosisالحيوي  التارررات -2
 ل  ماك      يعية كيم  ية تؤألي إر   شرة  ت  شراشككككككاش  وياالع ذرك شر  شحت ش  

بتب  هو ، هو تقلل من اصككككككك    يعي غيا م ش  ب في  م ه  م   شراشكككككككا  هو تتسككككككك
شرعصكككككككك ؟  شرغ يا  هو شرط ؟أل  و  وشرم شأل ، ومثط ف رسككككككككم مغياه  من شاح شه شرذكككككككك ؟ 

هن  قلل من هج م   سكككككككككتطيع شرشكككككككككايا  وشا سكككككككككجة شرغيا ك فية من شرة حية شرغذش ية
 .شراشاش  هو ت اعه

هن تعيش حت  ر  هصككككككككككككككي ككككذ  يماةبكككك بعض شرة كككك تكككك    :Toleranceالتحمرررل  -3
، ويمان رلة    هن يت ع  ب راشكككككاش   ل  مسكككككت ى يسككككك ب مطك شرة  ت   شرذكككككعيعة

 رألال ش شرسككككككككككككككايع  شرتع يض ش صكككككككككككككك بة مثل تاملق شرتي تماةه من ش بعض شرطا 
، ومع ألرة شرسككككككككككككككم م لجاوحر شرسككككككككككككككايع وشالرت  م، ، وش  ت ج شرغ يا رلا  بمعق أل شر

شكتسكككك به  شرة    إصكككك بة ومن شاسكككك  ب شرتي تقلل منشرم ال أل  في رع ب شراشككككاش  
ةتلد ت شرمسككككك     ، وهذه، هو شحت ش ه  ل  مذككككك ألش  حي يةغرطعم غيا مسكككككتسككككك 
شالاتطف إم  هن يا ن  وهذش ،(مثل س  ا شرمي ش  شر ؟شثية مثلب اباسب   ل شرة    

إر  يع أل  إر  شر ي ككة ؟شالعكك  ، هو ماليكك ي حككاوأل شرت زيع شرجغاشفي رأل  شلالغاشفيكك  ف
 فمثط تك ن شرصككككككككككككككم غ شر يتية هو شرعصكككككككككككككك ؟  شرغ يا  في ،بين فاأل و اا شالاتطف

شرط يعية  شرماك    ، وركن تة لاشككككككككككككككاش شرمةاو ية   ؟أل  هو سكككككككككككككك مة رل شرة  ت  
وشركيمي  ية في شرصكككككم غ شر يتية يعط  ركل شكككككجا  مي   تةعاأل بب ، وتات ي شرة  ت   

شر ي   شرطي ؟  وشرقل ياش   مثل شرث   ية شرة  تيةشرمعاش  شر ذو؟  ل  م  يسكم  ب رم شأل 
شركيمي  ي ب راغم من هن  شراف ل وشرجل ك زياش  شرتي ي او هن وظيعتب  شاس سية هي

شرام ية شركيمي  ية شراي ية  وهذه ا ن متمم  رعملي   شايض في شرة   بعذككب  اا ي
سكككككككككككككك ش  هك  ذ حشككككككككككككككاش  هو  شالف  اا هأل  إر  شر ا ية شرج  ية رلة  ت   شرم ها  

ن   حية ، ومشرطعم وماسككك    . ويسكككتما من هذه شركيم وي   هيذككك  شرعط ؟فق ؟ي  
، ربككذش تق م   شمككل شرطعكك م  ل ذيككة  ل  شرة كك تكك   غككتهااى تت شحم شراشككككككككككككككاش  شرم

 شرة  ت    اشأل وهصككككككككككككككة فش اشأل وه  شل  ك  تب  شرة  ت   بتاايا هكثا شرمق ومة شرتي
 وشراشككككككككككاش  شرتي تسككككككككككتطيع هن تع يش ،شرتي تسككككككككككتطيع شراشككككككككككاش  شالغتذش   ليب 
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شات  ؟ه  رلع ش ل غيا شرمعذكككككككلة تسكككككككتطيع هن وتتجةب شراي ية شرمذككككككك أل   شرماك   
 هن تتاملو  هيذكككككك  هن تاعا في ه سككككككجة شرة  ت   تسككككككتطيعو  رةعسككككككب  شرطع متةت ؟ 

يككة شرم ال أل  ألشاككل شرعكك  ككل وشرذككككككككككككككغ ط شرط يعيككة شرتي  في شر ي ككة شركيمكك  شال غمكك س
وشسكككككتط  ذ ذككككك  هن ت فا رةعسكككككب  شرطع م  ك ن اا شسكككككتط  ذ هي وهة  تتعاض رب 

 بب  منا ب، زي أل   ل  ترب  شا  شل شاااى من شراشكككاش  تة ف  من هيذككك  هن تةج 
. وبعض شراشككككككككككككككاش  يماةبك  هن تةت ن شرخوشحتمك  بك  من شرتم ق وشرتجمكا  ه كاش بك 

و ل  هذش . من شرمعتاسككك  ب رت ري ت فا رةعسكككب  شرام ية ة و شرسككك م شرةب  ية    شرماك
 شرماككاوأل  رلاشككككككككككككككاش  شر حيككا  شرغككذش  هو ت فاشرتي   ككاأل من شرمي ش هةكك ك يا ن 
اليلة من شرع ش ل  بأصة ف  طة بصةد وشحا هورظاوف شراي   شرة صة شرمات شرغذش 

ا ب  تك ن ا أل؟   ل  تامل  تك ن بعض شراشككككككككككككككاش   ايا  شرغذش  واا ،شرة  تية
هن تتط م مع  تسككككككككككككتطيع شرعايا من   شمل شرمق ومة في شرة  ت   وشراشككككككككككككاش  شرتي

 شرسككككككككككك مة شرذكككككككككككغ ط شركيمي  ية شراي ية اا يماةب  هيذككككككككككك  مق ومة هو مع ألرة شآلث ؟
 .رلم ياش  شرتي يذعب  ش  س ن

 ثانيًا(: سلوك الحشرة في:
، وشرت اله إريه  لسككككل ك وضككككع شر يض شرتعاف  ل  شرع  ويقتذككككيوضرررل البي :  -1

، يلي ع شر يض ن هم كن ا صة في شرة    ثم هاياش وض شر اث تم ،ر عض شرمس ف  
شرسكككل ك ه  ع  ؟   ن سكككلسكككلة من شافع ه شرمعقا  تسكككتةام  وهذش ،شراشكككا  مغ أل؟ ذرك 

، وهي صكككككعة و؟شثية   يعية هو كيمي  ية في شراشكككككا  راسكككككية  شفيه كثيا من شرمسكككككتق ط
ا مي   تعت  شرمتغذية األ شراشككككككككككككاش   تةعضب رت ري و  شر يضتسككككككككككككتطيع شراا من  األ 

 رةسككككك ة رلاشكككككا  ذكككككلة بشرمق ومة  ةا ه  شل شرة  ت   شرغيا مع هي ، وهذهلة   رمعذكككككلة 
، هو بإماشأله  ب عض في شال جذشب إر  وضككككككع شر يض شراشككككككا  شككككككلعوشرتي تتاقق إم  ب

 .شرمث ط  
 ش؟بعهشر  ويةقسكككم معقا  سكككل كالغتذش   ل  شرة  ت   شمن شراشكككا   سكككل ك التغذية: -2

 م  ال  ي  هوذككككاذككككم شرة    ا( 2شرت اله إريه ا( شرتعاف  ل  شرع  ل و 1هي: ا اط ش 
 شرسكككككل كذش ، ويعتما هشرمغ أل؟  شال تاش  ثم( شركد  ن 4مم ؟سكككككة شالغتذش  ا( 3ا وا ه
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 وشسككككتج بة شراشككككا في كل اط   من اط شته  ل  ش طق شرة    رلمة ب   شرتي تجذب 
 يظباه  ، وشرمق ومة شرتيةتلد ب اتطف ح رتب  شرعسكككككككككي ر اليةشراشكككككككككا  رلمة ب   شرتي ت

 شرة ل غيا شرمعصككككككككككككككل من شرة  ت   تك ن في  قص شرمة ب   شرتي تافع شراشككككككككككككككا  إر 
   شرة    ووال أل شرماك    شرتي التشكككككجع شراشكككككا   ل  شال تاش  شر  حا م .ا  شالتج ه

 صككةعذ شرمة ب   شرط يعية وشركيمي  ية ت ع  رطسككتج بة شرتي تق بل بب  من شراشككاش  واا
إيج بي  باو؟تق م بعض شرمة ب    ، فقا   ي من مس فة م ت اله شر     ل توفي هثة   شر

شراشكا  ، و ةام  تصك   repellents كط ؟ألش  سكل ي او؟هو ب attractantsكج ذب   
 هيشسككككككككتماش؟ تقام شراشككككككككا   ش يج بية شرمةب   ، اا ت اد ااي ة من ش تصكككككككك ه ب رةي  

 ،من ؟حيل شراشكككككككككككا ط ؟ألش  رتسكككككككككككال ، هو تعمل كarrestantsتك ن بمث بة شرمع ا   
 incitantsرعت شرمشككككككبي    ش يج بية شرمة ب   ةا شرشككككككاول في شال تاش  يطلق  ل  و 

إذش يعتما  ل   ف الغتذش  Suppressantsو ل  شرمة ب   شرسكككككككككككككك ر ة شسككككككككككككككم شرم  ع   
ومسكككككككككككل ك  شراسكككككككككككي وكل من شرجب ز detements ،شرمة ب   ويت اد بععل شرمةعاش 

. فيب  شرماغ ب    شرع  لةت ة   مع ا ش  شرعت شفق ن ت شفق    ييشرت اله في شراشكككككككككككاش  
 إال وشرم شأل شرة كك تيككة شرثكك   يككة شرتي تك ن  كك ؟أل  رمعظم شراشككككككككككككككاش  مكك هي في شراقيقككة

 . وشرم شأل شرغذش ية شرتي تشكككككمل شرسكككككااي  ب   متةصكككككصكككككة رلاشكككككاش  وحيا  شرغذش مة 
 ال ذبةح مض ش سككككا ؟بيك يمان هن تك ن هيذكككك  و   اش يشاميةية شرع سككككع ر وشاحم ض

، وتات ي شرمسكككككككتق ط  شراسكككككككية شرم ال أل   ل  ااون شالسكككككككتشكككككككع ؟ شراشكككككككاش  ل عضر
، و ةا إزشرة هذه شرمستقط  بصعة ؟ يسية  ل  ه ذ   رلتميي  اا  رلي شرسعلية وشرعك ك

 مااوأل  شرغذش  تتق ل ماى هوسككككككككككككككع من ه  شل شرياا  ر حت هن  شرمةت اية شرتج ؟ب في
ب راغم من هن شا ث  تةت ؟   أل  شرع  ل شرة  تي  ةام  تق م ب ضككككككككع شر يض . و شرة  ت  

شرتاكي ش   وتتجةبيجب هن تةت ؟ هال ش  من شرة  ت   شرتي تتغذى  ليب   شرياا   فإن
 شرمعذل.شرس مة وب حثة  ن شرطع م  شرم شأل شرع رية من

ب ألو؟ش مبمك  في تاكايكا مجمكل عكليمان شن ت مةعاأل شو  مجتمعكةشرسككككككككككككككك بقكة شن شرع شمكل 
شرعطا   بين شرة  ت   وشراشكككاش  وشرتي يمان شن تااأل أل؟الة تةصكككص شراشكككاش     تية 

 شرتغذية.
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 الحشرات نباتية التغذية في الوطن العربيرتب 
عة شرعابي  ل  تسس ق ش ش ؟  شر  شن شراشاش     تية شرتغذية تت زل ه  ش ب  في شر  ن 

 شرمسجلة في شر  ن شرعابي وكم  يلي:مات ة تة زري  حسب  األ    طتب   ؟تب حشاية
حشكككاش   صكككنية شالالةاة من مج ميع تعا  :Hemipteraأوال( رتبة نصررةية االجنحة 

وشرتي تتاشوح  Exopterygotaشراشاش  شرت بعة رتاذ صد شراشاش  ا ؟الية شالالةاة 
 شرتاكي يةملم وشرتي تذم حشاش  تةتلد كثياش في صع تب   110-1ش  شرب  من شال من 

 وشرسل كية وتت شالا في بي    مةتلعة شو وشسعة.
ربذه شرمجم  ة من شراشاش  ممي ش    مة يمان ب شسطتب  شرتميي  بيةب  وبين مج ميع 

 شو ؟تب شراشاش  شالااى وهي:
م أ من مؤاا  شراهس وتسكككككككككم  سكككككككككعلية شال ش  شرعشال ش  فمب  ث ق ه م صكككككككككه اا تةشككككككككك( -1

Hypognathous  ؟ت ة تاذ اكم  في شراشككككككككككككككاش  منSternorrhyncha شو )
اكمك  في  Prognathousتةشكككككككككككككككأ من مقكامة شراهس وتسككككككككككككككم  شم ميكة شال ش  شرعم 

( واا تك ن ضكككككككككك ماه شو شثايه في ذك ؟ Heteropteraشراشككككككككككاش  من تاذ ؟ت ة 
 شراشاش  شرقشاية.

حيث  Hemelytra غمايهب رغ   هذه شراشكككككككككاش  شالةاة شم مية  صكككككككككد رمعظم ( -2
يا ن  صككككككككعب  شرق  اي متصككككككككلب واللاي وشرةصككككككككد شرطافي رلجة ح غشكككككككك  ي شم  
شالالةاكة شرةلنيكة فتك ن غشككككككككككككككك  يكة بك ركك مكل اكمك  في شراشككككككككككككككاش  من تاكذ ؟ت كة 

Heteroptera شو اا تك ن شالالةاة شالم مية وشرةلنية غشككككك  ية ب رك مل اكم  في )
في  (Sternorrhyncha & Auchenorrhychaشراشككككككككككككككاش  من تاككذ ؟ت تي 

حين تةل  بعض بكك رغكك   هككذه شرات ككة والميع شرا ؟يكك   من هككذه شالالةاككة مثككل بق 
 شرعاشر وشراشاش  شرقشاية وبعض ش  شل امل شرة   .

شراشكككككككككاش  شالةاتب   ةا  ام شالسكككككككككتعم ه  ل  شكككككككككال الم ر ن يغطي  هتط ي هذ( -3
( شو تط ى واذ Sternorrhynchaشرجسكككككككككككم اكم  في شراشكككككككككككاش  من تاذ ؟ت ة 

شراشحة بشككككككككككككككال متاشكب وهفقي ف ق شرجسككككككككككككككم اكم  في شراشككككككككككككككاش  من تاذ ؟ت ة 
Heteroptera). 
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 3-2ات ي  ل  ربذه شراشاش  زوج من شرعي ن شرماك ة شرمتط ؟  بشال اليا واا ت( -4
 .oceliمن شرعي ن شر سيطة 

ن ااون شالسكككككككتشكككككككع ؟ اا تك ن اصكككككككياه مؤرعة فقط من  األ اليل من شرعقل شو تك  ( -5
 بشال اليا وظ ها  في شال  شل شال؟ضية. متط ؟ ايطية   يلة 

من  ر ك رغك   هكذه شراشككككككككككككككاش  وح ؟يك تبك  ثطثكة شزوشج من شال؟الكل ووشحكا شو شثةين( -6
 ي تات ط باسغ بعض هذه شال؟الل  ل  شالال.شرت clawsشرمة رب 

ش  شرتط ؟ في شراشكككككاش  غيا ك مل شو تا؟يجي ب سكككككتثة   شرذب ب شالبيض وشراشكككككا ( -7
تعقيكاش ر ال أل   ؟ ال ر  غيا متااك ا كل  هكثاشرقشككككككككككككككاية شذ يا ن فيبك  شرتا ه 

 ظب ؟ شراشا  شرك ملة.
 مبم  في شرتميي  وشرةا  م يعا شككككككال و  ه كل من ااون شالسككككككتشككككككع ؟، شال؟الل( -8

، كذرك ف ن شككككككككككككككال شرجسككككككككككككككم ووال أل شو غي ب شرعاوق في شرات ةهذه     طبين  
 بعض مج ميع هذه شراشاش .  شالالةاة شرغش  ية يعا مبم  في تميي 

 ة شرتي تتغذى  ل  شمتصكككككك    صكككككك ؟  شرة    في شر  ن تا شن من شهم    ط  هذه شر
 ,Pentatomidae, Miridue, Lygaeidae, Alerodidaeشرككككككككعككككككككابككككككككي هككككككككي: 

Tingidae, Scutellaridae, Ocadiidae, Asterolecoaniidae, Aphididae, 

Diaspididae, Coccidae, Cicadidae, Psyllidae, Margarodidae  وغياه. 
 شن من شهم ممي شتب : :Coleopteraثانيًا(: رتبة غمدية االجنحة 

شر وج شالم مي من شالالةاة يتا ؟ شر  تاكيب غماي صككككككككككككككلب ف اا رلتعايق يا    -1
 .Elytronشرغما 

 ش  ي يقع تاذ شرجة ح شرغماي ويا ن مط ي  في ح رة  ام شرطياشن.شرجة ح شرغ -2
 هال ش  شرعم من شرة ل شرق ؟  في شرياا   وشر  رغ  . -3
شاوسككككط  ؟ن شرصككككاشرصككككا؟ شالم مي في شر  رغ   يا ن   مي  بشككككال اليا ومتمي    -4

 وشرةلعي.
 Grubsشرتا ه في هذه شرات ة يا ن من شرة ل شرك مل وتا   شرياا   شرسككككككككككككككك كةة  -5

 وشرعذ؟ش  من شرة ل شراا وتعيش شريااة وشر  رغة  ل   ع  شرغذش  و ع  شر ي ة.
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 ومن شهم شرع  ط  شرتي تذم ه  ش      تية شرتغذية في شر  ن شرعابي هي:
Cerambycidae, Buprestidae, Bostrichidae, Curculionidae, 

Chrysomelidae, Ptinidae, Elateridae, Dermestidae, Scolytidae, 

Scarabaeidae, Tenebrionidae . وغياه 
  Lepidopteaثالثًا(: رتبة حرشةية االجنحة 

ومعاوفة رإل سكك ن مةذ شرقام. تتمي  حاشككنية شالالةاة  مأر فة؟ت ة وشسككعة تذككم حشككاش  
 ب رصع   شرت رية:

معظمب  حشككككاش  مجةاة وبعض مةب  غيا مجة . رلمجةاة ه؟بعة شالةاة غشكككك  ية  -1
اليا  شرةم  مغط   كلي  شو ال  ي  بااششكككد متاشك ة  ل  بعذكككب  ذش  شر شن مةتلعة 

 تعطي شرل ن شرع م رلاشا . شرجسم مغط  ب رااششد هيذ .

 ومع هذش Siphoning( عا يةياسكك متةصككصككة رطمتصكك  شال ش  شرعم في معظمب   -2
 شا  شل ذوش  هال ش  فم شثاية غيا   ملة ال تتعاى فيب  شراشككككككككككككككاش  شرك ملة ف عض

  . شمشرق ضككموتةتلد شال ش  فم حاشككنية شاالةاة شر اش ية كلي  شذ ش ب  من شرة ل  هذش
 ات ة.في كل شر شرق ضمال ش  فمب  من شرة ل شرياا   ش في

 .شرتا ه في كل شا  شل من شرة ل شرك مل -3

 :شااى مةب  بصع   تتصدرب   وب  ض فةهي شرصع   شرا يسية رلات ة  هذه

 .ث فقطع ي ن بسيطة شيذ  وشرتي ت الا في شر وهحي   رب   ي ن ماك ة  -4

 prolegs بط ية هوريةورب  ش؟الل  Eruciformي من شرة ل شاسكككط ش  فيب شرياا    -5
. وتقع ا؟ية شرمعصكككلية   ل  ثطثة شزوشج من شا؟الل شرصككك طو  معصكككليةوهي غيا 

 6.5.4.3شال؟الككل شاوريككة  ل  شرالقكك   شر طةيككة بكك  ت كك ؟ زوج مةبكك   ل  شرالقكك   
هي امسككككككككككككة شزوشج كاا ش ل  واا يةقص  األه  في بعض شرع  ط . ياا    10و

؟ت ة غشككك  ية شالالةاة في  حاشكككنية شالالةاة تشككك بة تلك في شر   بيا شرمةشككك ؟ية من
كثيا من صككككككككككع تب  شال شن هة ك فاوا  بيةبم  كم  سككككككككككي تي ذكاه  ةا أل؟شسككككككككككة ؟ت ة 
غشككككككك  ية شالالةاة. شن شرغاتين في يااة حاشكككككككنية شالالةاة وشرتي تعت  ف ق شرشكككككككعة 

 شرسلعة يعازشن شرم أل  شرااياية شرتي تصةع مةب  شرشا قة.
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ما  ة بشكككا قة في شرعث. شم  شرعاششككك   وتك ن  Obtectشرعذ؟شى من شرة ل شرما ل  -6
 فعذش؟شه  ماش فة باون شا قة.

 ومن شهم    طتب  شرتي تذكككككم ه  ش      تية ضككككك ؟  شاتصككككك ألي  في شر  ن شرعابي م  يلي:
Cossidae, Bombyidae, Arctiidae, Gracillaridae,Geometridar,  

Gelechiidae, Pyralidae, Lesiocampidae,  Hesperidae, Lymantridae, 

Noctuidae, Saturniidae, Papillionidae, Nymphalidae, Tortricidae, 

Tineidae . وغياه 

 اا   معظم حاشككككككنيةي. ويمان شرق ه ب ن شرياا   تسكككككك  ب شالضككككككاش؟ بصكككككك ؟    مة  إن
تتغذى  ل  شرة  ت   بصكككككككككككككك ؟ مةتلعة واا  Phytophagous   تية شرتغذية  شالالةاة

 :ذيتب  كم  يليغمن شرتغذية ويمان شيج ز ش  شل ت ش  شل شااى  رلياا   يا ن 
  Phytophagousيرقات نباتية التغذية  -أ

 تتغذى  ل  هو؟شق شرة  ت   -1
 Leaf Miners ياا   حع ؟ش  شاو؟شق -2
 ع ؟ش  في شرسيق ن وشالغص نح -3
 Gallsياا   تةتل شو؟شم شرة     -4
 شرثم ؟.تتغذى  ل  شاال ش  شر هاية شو تتغذى  ل   -5
اا   تتغذى  ل  شرصككككككككك ف وش سكككككككككجته و ل  شرشكككككككككعا وشرايش وم  شككككككككك بة كعث ي -ب

 شرمطب 
 .ياا   تتغذى  ل  شرم شأل شرمة و ة ك را  ب وشرع شكه وغياه  -ج
شكككككككككككاش  من ه  شل هااى كم  وشن بعذكككككككككككب  حمعتاسكككككككككككة شرتغذية تتغذى  ل   اا  ي -أل

Cannibalistic حيك تكه  ش  ش؟من   ؟ يتغكذي  ل  هفاشأل من  ع     كه في شي  شي
 احي   شرمأك ه(.

 فمب شال ش  تك ن فيب  و شراشككككاش  شرك ملة فمعظمب  يتغذى وشر عض شآلاا ال يتغذي   شم
 شالزه ؟ شراشككاش  شرك ملة   أل   ل  ؟حيق شازه ؟ ورذرك فبي تتاألأل  ل  یذغتت .شتابة

 تتلق  شازه ؟ ف نرغاض شرتعاي  رألزه ؟ب  شرمتعاأل  ال؟تشكككككككككككككك ف شراحيق وبةتيجة زي ؟شت
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  فعة   اضكككككككك  وفي ذرك اامة ك يا  رلم ش؟ل و ل  ذرك يمان ش ت  ؟ شراشككككككككاش  شرك ملة
 .ربذش شرس ب. بيةم  ياا تب  ض ؟  ا ب  اا تتغذى  ل       شاتص ألي

 وتمت ز هذه شرات ة ب رصع   شرت رية :Dipteraرابعًا(: رتبة ذات ال ناحين 
 ي رث شفاشأله  تمتلك زوال  وشحاش من شالالةاة شرغش  ية ه  شر وج شالم مي. شم  شر وج ش -1

 .Haltersل يعاف بعذ  شرت شزن مةت ه شر  تاكيب ألب سي شرشا
 شرالقة شرصا؟ية شاور  وشرث رثة صغييات ن وشرالقة شرث  ية متذةمة. -2
 . قلام   ؟سغ شرقام ما ن من -3
 ألك يا  بين شفاش اتطف  غ ر   م  تك ن م صككككة وركن هة ك شة  ية شالالةاة ثفم  شال ش  -4

 ك ن شالاش  شرعم من شرة لمن  كك حيككة تاكيككب هال ش  شرعم في كثيا من شا  شل ت شرات ككة
. واا شرة ل شاسكككعةجي شو شرة ل شرط ق في شا  شل شاااى من وتك ن شرم   شرث اب 

مال شحي    بايث ه ب  ال تعمل في شرك مط  وش م  تتغذى تذككككشو  شرعم تةت شه هال ش 
 . ؟ شريااي مثل ذب ب شرةغد وذب ب شرعثطمن شر شرمة و ة شرك مط   ل  شرم شأل

في ثة ية شالالةاة ك مل وشرياا   في كثيا من شا  شل ألوألية شرشكككال وتسكككم   شرتط ؟ -5
شالالةاككة في بي كك     ككايمككة شال؟الككل. تعيش يااكك   ثةكك  يككة maggotيااككة شرككذبكك ب 

تعيش في بي ك   م  يكة مةتلعكة مثكل شريةك بيع وشرجكاشوه شرسككككككككككككككايعة  مةتلعكة. مةبك  م 
اك وشر اياش  ذش  شرمي ه شرعذبة هو شرمي ه شرعاا  وشر  شرمسككككككككككككككتةقع  و  شرجاي ن وشر اك

وشا؟شضكككككككككي شرمتشكككككككككابة ب رمي ه  ل  ال ش ب  شامط ؟ شرمؤاتة شرتي تتك ن  ةا هط ه
  ومن شرع  ط ب رم شأل شرعذ ية. شرغةيةوشا؟شضي شر اياش  وشا ب ؟ وشرتاب شر ؟شعية 

 Cecidomyiidae, Anthomyiidaeشرة كك تيككة شرمبمككة في هككذه شرمات ككة مكك  يلي: 

Agromyzidae, Tephritidae . وغياه 
 Hymenopteaرامسًا(: رتبة غشائية االجنحة 

 :هذه شرمجم  ة من شراشاش  بم  يلي تتمي 
شرجةكك ح شو غيا مجة  .  هحشككككككككككككككاش  مجةاككة كمكك  وشن بعذككككككككككككككبكك  مةت   معظمبكك  -1

وال ن من شاالةاة شرغشكككككككك  ية شرتي ال تات ي  ل  اشكككككككك ؟ شو ز رب   شرمجةاة شراشككككككككاش 
 بين شاالةاة تعايق ةتلدي  .قيمن شاوه وشال تعا  هصككككغا مةب  حاششككككد وشر وج شرث  ي
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في شراشككككككاش  شالال تط ؟ش ا صككككككة في ؟تي ة شر     هكثا شرتعايق فيا ن  شرات ة، حشككككككاش 
ة كثياش في ؟تي ة ضكككككككوشرمسكككككككتعا  يةط رشر بيةم  تقل شرعاوق  Symphytaبيا شرمةشككككككك ؟ية 

. تقكل ق هو هي اليلكة الكاشو في شالةاتبك   ا  ري ه  ش بك  بكل إن بعض وشرةاكل  ك بيا   شر
، يتشككككككك بك شرجة ح ن شالم مي وشرةلعي بعذكككككككب  مع شو ب  ام الب  هم  بذكككككككم ؟ه  شرعاوق 

شرتي ت از من شرا فة شام مية رلجة ح  Hannahi شرةط  يف  ل  كل البة ب شسككككككككككككطة
 .شام مي جة حرشرا فة شرةلنية   ل  شرةلعي وشرتي تات ط با فة مثةةة

في  شم ال ش  شرعم في شراشككككككككككاش  شرك ملة شم  من شرة ل شرق ضككككككككككم شو ا ضككككككككككم ال ق ش -2
 .صما  فب  شرياا  

 شرتا ه من شرة ل شرككك مككل وشريااكك   شمكك  شسككككككككككككككط ش يككة  ككايككا  شا؟الككل كمكك  في معظم -3
رةمل  ايمتب  كم  في شرةال وش شاالةاة ذش  شرتغذية شرة  تية شو شورية شا؟الل شو غشك  ية

 . Exarateمن شرة ل شراا  ى شرعذش؟ وشر   بين 

 شرماك ة : ف رعي ن في صع   شااى  يسية تشتاك شرا  ة شر  هذه شرصع   شرا  وب الض فة
في كل   قل من ام  غك ن شراسكككككككككككيت. م ال أل تك ن ك يا       م  شرعي ن شر سكككككككككككيطة 

قطع شر يا  ا . شرل شم  مةتلعة ف عذككب    ظ هايةقحل 7-6تقابي  وشر طن من  شاح شه
 .اطعة 13-12وتصل في شرمج ميع شاكثا تط ؟ش شري  اليلتب وهااى 

 ,Cephidae, Apidaeمن  ككككككك  ط  هكككككككذه شرات كككككككة في شر  ن شرعابي مككككككك  يلي: 

Andrenidae, Agaonidae, Vespidae,  Farmiodae, Cunipidae, 

Xylocopidae . وغياه 
 :Isopteraساتسًا( رتبة متساوية االجنحة 

 اة شرل ن تتمي  بصكككع  ت فشر  مت سكككطة شراجم ؟ا   شرجسكككم شال؟ضكككة حشكككاش  صكككغيا  
 :بب  من ههمب  م  يلي ا صة

 لاشككاش رفي شرمسككتعما  شر شحا  ،  وه  شاغلب : غيا مجة بعذككب  مجة  وشااا -1
شر طن  ب    ه  ر يع ق افيعة  سكككككككككك ي  وشرتي شرزوال ن من شاالةاة شرغشكككككككككك  ية  جةاةشرم

ين في شرشكككال ي و تسككك، يا ن زوال  شرجة ح م  رية ومسكككتعاضكككة  ايا  اوق  فيب  وشرتي
ال يات ط زوال   ،شرات ة متسككك ؟ية شاالةاة ميذورذرك سكككو  يعة شرجة ح  وشرتعايق وشراجم
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ا شاالةاة  ةا شراشحة ف ق ظبا تمت .ا  ل  ح زوجيل يعمل كل  .اشنيشرطشثة   شرجة ح 
شاالةاة، من  تتقصد. بعا ش ش   شرمستعما  ومتاشك ة ف ق بعذب  شفقية شراشا  بص ؟ 

 ه ق ب شاالةاة شرتي ال من  ايمة شاالةاة شال كأ ب  شراشكككككككاش  ااب شرق  ا  وتصككككككك  
 .عع في شرطياشنةت

 : شر يذة ثم شرا ؟ية ثموهي ش  ش؟ ثطثة رلاشا شرتا ه من شرة ل شرتا؟يجي هي هن  -2
 .شرك ملة شراشا 

 .شالاش  شرعم فيب  من شرة ل شرق ضم -3
 .االيةتتك ن شر طن من  شا  حلق   ظ ها  تةتبي ب وج من شرقاون شرش -4
 شرعي ن م ال أل  هو غيا م ال أل  -5

 حشككاش  هذه شرات ة معيشككة شالتم عية شذ يت فا فيب   ظ م  شرط ق   وت زيع شرعمل تعيش
 وان .؟ض شو في شااشكككككككك ب بعيا   ن شرذكككككككك  بشككككككككال مسككككككككتعماش  تاذ شال وتعيش
 ة تعيش معيشككة شالتم عية ورب  كثيا من   ألش  شرةمل فقا سككميذ شرةمل شابيضشا؟ضكك

 . سعة بين شرمجم  تينرلعاوق شرشتسمية غيا مة س ة  ظاش  وهي
 ,Kalotermitidae كككككككة فككي شركك  ككن شرككعككابككي مككككككك  يككلككي: تككا مككن  ككككككك  ككط  هكككككككذه شركك 

Hodotermitidae, Rhinotermitidas, Rhinotermitidae . وغياه 
  Orthopteraسابعَا(: رتبة مستقيمة االجنحة 

 ومن شهم ممي ش  هذه شرات ة م  يلي:
معظمبكك  مجةاككة وبعذككككككككككككككبكك  غيا مجة  فكك رلمجةاككة زوالكك ن شاوه اللككاي متثةن  -1

 ة شم  شر وج شرث  ي فب  تا ( هيذكككككككككككككك  وره تعايعه شرة   ب رTegmenويسككككككككككككككم  ا
غشكك  ي ويط ي  ةا  ام شالسككتعم ه   ري  كماوحة ياوية. وشالالةاة كثيا  شرعاوق 

 شرط رية وشرمستعاضة هال ش  شرعم من شرة ل شرق ضم.

 ؟يجي وشرا ؟ي   باية شرمعيشة.شرتا ه تا -2

؟ اا تا   شال؟اللشاايا من  شر وجهذه شراشاش  في صع   شااى مةب  شن  شتاكت -3
رلقع   تجية تذةم شرعةذ في كل مةبم . شرصا؟ شاوه   أل  ك يا  وشراااع   ك يا  

  أل  شرة وضككككع  رأل ث  قل.  4-3وحااعت  كل زوج مت   ات ن. شراسككككخ ما ن من 
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ي شر طن تت شوج في شال ث  مةنية ب شسككككككككككككككطة حلق ين ه ذككككككككككككككك   شربيض اليا  شرتك
ة وشرث مةة وفي شرذكا ب شسكطة شرالقة شرت سكعة. شرقاون شرشكاالية اصكيا  وغيا شرسك بع

 مقسمة.
 ,Acrididaeهكككككذه شرات كككككة يمثلبككككك  في شر  ن شرعابي شرعكككككايكككككا من شرعككككك  ط  مةبككككك : 

Gryllidae, Telligonidae,  Gryllotalpidae . وغياه 
 :Dermapteraامنًا( رتبة جلدية االجنحة ث

 هذه شرات ة ب رصع   شالتية: تتمي 
حشككاش  ؟ت ة اللاية شالالةاة ذش  السككم   يل وصككلب بعذككب  مجة  وشااا غيا  -1

شراشككاش  ذش  زوالين من شالالةاة ويا ن شر وح شاوه فيبم  اصككياش اللاي مجة . 
ي ؟ت ة مسككككككككتقمية ( كم  فTegminaشرتاكيب وا ه من شرعاوق ويسككككككككم  هيذكككككككك  ا

شالالةاة. ويمتا شرجة ح ن شالم مي    ةا  ام شالستعم ه ف ق ظبا شراشا  ويلتي ن 
بةط مسككتقيم في شر سككط. شم  شرجة ح ن شرةلني ن فبم   ةام  يا   ن الياي شرتك ين 
غشككككككككك  ي ن ك ياشن شككككككككك ب  ألش ا . يا ن شرتعايق ب رجة ح شرةلعي شكككككككككع   . و ةا  ام 

 ي  و اضي .شالستعم ه يةط ي ن   ر

 وشرعي شن شرماك ة ك يا  شم  شرعي ن شر سيطة صغيا  شو معق أل . هال ش  شرعم ا ؟ضة -2

 ااون شالستشع ؟   يلة و ايمة شرعقل. -3

شرتا ه تككا؟يجي وشراسككككككككككككككغ يتك ن من ثطث  قككل وتةتبي شر طن ب وج من شرقاون  -4
 .Labidae, Foriculidaeومن    طتب   شرشاالية شرق ية شرتي تش ة شرمطاط.

 Thysanopteraتاسعًا( رتبة هدبية االجنحة 
 مليمتا   ال مةب  شرمجة  ومةب  5.5هابية شاالةاة حشككاش  صككغيا   ايعة تتاشوح  -1

غيا شرمجة . حين وال أل شاالةاكة تك ن ه؟بعكة بك رعكاأل  ك أل  شر وج شاوه هك ا من 
 شرثككك  ي   يلكككة و ايعكككة شرماوق مةت ركككة وشحيككك  ككك  ال ت الكككا فيبككك   اوق ركن وج شر

م من شرة ل شرةك ألر عشرتي تعطي شالسككككككككككككككم رلمجم  كة. شال ش  شر شالهكاشب م ال ألش 
تتك ن شال ش  شرعم من ثطث تاشكيكككب هبايكككة في  شرمتةككك ظا شرط ق ومن شرة ل غيا

، شرل شم  يةيت ن من شرعكين شرمسكككككك  اينسككككككشرعك شايمن ف  اى وشرل شرعك شايسككككككا هم 
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اطعة ره مةلب  2-1ن من . شراسكككككككككككغ يتك  اطع 10-6 اصكككككككككككيا    أل  تتك ن من
شرمةل  ن بتاكيب مةتعخ يةسككككككككككاب ألشال  اف  ، يتصككككككككككل شرمةلبوشحا شو مةلي ن

كي يمان  .شرسيا بمس  ا  ضغط شرام شراسغ شثة   شراشحة وية عل  ا  شرة ؟ج شثة  
في بعض شا  شل وفي ش  شل  . ت الا وشضكككككع   شر يضمن شرسكككككيا بسكككككب رةشراشكككككا  
شرا رة بشككككككككككككال  وركن تك ن  ب ية شر طن في هذه ،جا وشضككككككككككككع ف شر يضتشااى ال

 اب  ه  ح رة وسككككككككككككط بين شرتا ه شر سككككككككككككيط وشرتا ه شرك ملثه   بي شرتا ه في شر
حيكككث شن شرط ؟ين رلا ؟يكككة  كككايمككك  شاالةاكككة وتكككا ي  ككك أل  بككك ريااككك   وفي بعض 

 .هن شاالةاة تظبا ألشالي  اطه شرط ؟ين شاورين شرا ال   جا

تك ن شرا ؟يككك   في  Terebraantiaوضككككككككككككككع شر يض  شركككةذي اي  ثشر ؟تي كككةفي  -2
 رب  شالةاة ا ؟الية، شرط ؟ شرث رث با يو  یشرث رث وشراشبع ا ملة وال تتغذ شرط ؟ين

حي ن تايط شرسكك كةة وشرط ؟ شراشبع ب رسكك كن وفي بعض شا Propupa ا ل شرسكك كن
ط ؟ ري  رل Tubuliferaشرثاي  في شرةب ية شاثي بية  ؟تي ة . وفي عسكككككب  بشكككككا قة

شرثكك رككث وشراشبع يككا عيكك ن يق ككل شرسكككككككككككككككك كن  شرط ؟ين شرثكك رككث شالةاككة اكك ؟اليككة وكط
Propupil شرذي يلي شرعذ؟ش  ه  شرك ملة وشراو؟ ويا ي شرط ؟ شرة م  ب رس كن. 

. شرذك ؟   أل  هصكككككككغا حجم  رثاي  متشككككككك ببة في شرمظبا شرة ؟اليفي ش شاالة س -3
شا  شل وشرذك ؟ تك ن ا أل؟  ، يااث شالاصكككككككككككككك ب شرعذ؟ي في كثيا من شاث ث من

. شرثاي  ذش  وشضع   شر يض   أل  تغاز بعض شا  شل شاااى  في وغيا معاوفة
، هم  شرثاي  شرتي ال تملك وشضككككككككع   شر يض ف  ب  شرة  ت   في ش سككككككككجة بي ضككككككككب 

، شاشكج ؟   أل  صكغ ؟ شرثاي  ا ملة الد تاذو تذكع شر يض في شكق ق شرة تة ش
: ومن شهم    طتب  في شر  ن شرعابي م  يلي .ب  في شرسةةوغ ر   م   جا  ا  هالي ر

Thripidae, Phlaeothripidoe, Irterothripidae . 

اى    تية شرتغذية في شر  ن ااتب ه طه يمان شن تذكككم ه  ش   هيتذككك  مم  سككك ق شن شر
 شال ش ب  غيا مبمة شاتص ألي  ، كم  شن هة ك ه  ش   ض ؟  شاتص ألية تع أل رةع شرعابي 

لية ومعتاسكككككككككككككككة ياتب ه  ش    عق هااى من شرع رم كم  تذككككككككككككككم هذه شرشراتب في مة  
يا من شرمةتج   شراي ش ية رلاشكككككككككاش  إضككككككككك فة شر  شحت ش ب   ل  ه  شل تتغذى  ل  شركث

 أل شرعذ ية وغياه .وشرم ش
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 المقدمة
في الفصلللل القلللظنا ان رظ اا حشر الاللللتاة الر ظشعي لمظ االستح لح اا للل اظلي        

-نللللتا لظل)يا تا للل اظلي ش حبيعي ضنع لللي-سذحاء-يتقي-همظ اا للل اظلي اللظل)ي ضنع لللي
نلللتا لظل)يا اا هذا ال رالا ات ال  ظيح في اااالاح  للظس  الالللتاة سظلي تلرمظ -نالحبي

لح خالل شق)تل ال رظفس  أ ملفي الاعظا بلكل  الالتاة الر ظشعي س)ى اا شلا اتبقمظ
 نتح أاالاسمظ تااالاحهظ س)ى البتئي تالغذاء.

لح الرظنعي الم متبي تالقلللللللل)اللعي تالاعظشعي لقلللللللل لي لممي  حاا ال عتف س)ى ش)ك اااالا
لفمم جت  نالل لعف شععش الالللللللللللللللتاة الر ظشعي تلعف شمظحت أاللللللللللللللل  مظ الم  )في ل  

تغتت الاتالبي. لذلك فظا الفصللللل الاظلي  للللعقللللمم  لرمظتالبي سرظصللللت البتئي الم  )في الا
 ي تالاعظشعي.عي تالبتئى هذه اااالاح لح اليالاار الم متبن ق)عط ال الء س)
 أوال( طور البيضة

اة لح البعض الذي سظدا لظ يالضللللل  قبل شمظم الرمال اليرتري تب )ا س)ى ت شرلللللل  الالللللل
غتت ااه في بعض الاظاة ي قى نع ي البتالض  Oviparousهذا الرالا لح الالتاة 

البعض داخل اليقلللللللم ن ى  فقس ام ش للللللل  اااتى صلللللللغظحا نالحبظة ات يتقظة. تب )ا 
تالقظس ا  Ovoviviparousات  Viviparous أنال لالدا س)ى هذا الرالا لح الالللللللللللتاة

ج  نظاة العظلي ااه ان  لح ن تث ش)قعح تاخصللللللللللللللظي ن ى ير ه البعض غتت ااه شال 
 .نتح الالتاة ال كتي  لظاتكتتتا لح ال 

   )ف الايم في نعض الالللللتاة لتتتا. غتت ااه جمععظ صللللغتت اقللللبعظ  حجم البيضةةةة 
 Corydalisتلال اا نلتا لتل  أكتتل)مظ لظا س ده  أصغتالا كتسماللظ فظا البعض  

cornuted  ااف نع لللللي في ل )ي ا  3-2تهي شع  لبتتا الايم اقلللللبعظ ش للللل  لظ نتح
تس)ى العكس فظا نعض بعض أاالاا المح  صللللللللللللل الى لظ .  للللللللللللم 0.5يزب  االلمظ سح 

 قتي لح نيم الاللتا اللظل)ي. تالقظس ا العظلي اا نم البع لي ي رظ لر اتد ظ ل  نيم 
 ش عه.الذي  اتىاا

أاالاا البعض فق   صللل في بعض اواالاا الى  أصللغتتبع بت نعض حش ي الل)اللاللبالا لح 
لح ذلك. اصللللللللللللللغت م. تهرظك لتتت لح أاالاا ال ف)عظة ذاة نعض دقتا ج ا )ل15-28
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 Polyphemusم ق تا لمظ في )ل3تبظلعكس فظا نعض بع  أاالاا الاتشلعفي  صلل الى 

moth.  
  شكل البيضة

 لتل نعض اظق ظة الذحا تنلللتاا ل)بعض في الالللتاة. فمره المقلل ح شالج  اشللكظل س ي 
تلره لظ  قتي لح اللتتى لمظ في بعض أاالاا   مكظ، أكتت. تق   كالا دتدا امظح ال فظح

فظا  Danaidaeتفي سظ )ي  Scarabaeidaeتتت لح نلللللللللللللللتاة سظ )ي اني دقعقظة تل
عض الالللتاة  كالا ل  ظتا لمظ في نتصللظصللي. تلتتت لح ال  للل هالبعض   خذ شللكال 

لمللظ في اليتاد تالر للظاللظة. تقلل   كالا ل)بعض يتا لل     )ف سلل دهللظ فقلل  شلالا تانلل ا 
ات اارتح لمظ في بعض أاالاا ال حت الفتال تق  شصل هذه الزتا   الى ال ق)ت  بعض أاالاا 

 ا.1-2اللكل ض Nepa apiculate امظاعي لمظ في نلتا

 
 اشكال مختلفة من بيض الحشرات ( 1-2الشكل )

 زركشة البيض
ظدا فظا البعض الذي سات لزبح ن عض يحللللظة ل  )في ت  لل ح البعض ال)قللظ ق   كالا 

. لمظ في نلللللللتاة سظءل ي قللللللظ  )وتحاق ات ااخلللللللظي ات ال تبي  كالا الايالضللللللح داخل 
Curclionidae ت Scarabaeidae  لقتفت اة فعكالا ذا يحللي االظ البعض في سظ )ي
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فعكالا  تغتتهظ لح الاتشلللل عي Noctudaeت Pieridae. تبعض سظ الة لعكتت للللكالبعي
 .الزحلليسمتا ال ازي تاضح 

  - تغطية البيض
الصلللعف  كالا ذا قللللتا حقعقي لمظ في  أشلللمت ظس ا سظلي فظا البعض الذي يالضللل  فيكق

الذي بظللظد  مكح اا يتاه اااقللللللللللظا تلال اا بعض الالللللللللللتاة لح  Tortricitaeسظ )ي 
. في نظلي ذاة نعض  للمعك القلللتا بظلتغم لح ااه نالضلل  في الصللعفاصلل عي ااجراي 

 لللللللمظ س)ى الر ظشظة ف  رظتلمظ لح التظكترظ ال ي ش للللللل  نع Sturmia scutellata نذبظبي
لمالاد البتايبي تالغذاء  غ ى البعض أ  للللللللللللللظ بكتتت لح الذلك  الفيتبيالفتاشللللللللللللللي يتقظة 

ات بعض شلللللللللللعتتاة لح أجقلللللللللللظد اااظث تلل ش)ك ال غ عظة  Regurgitaredج  المت 
 .لألس اءشعمل لامظ ي البعض تجع)ه اقل تضالنظ  تشعتضظ  

كي صلل) ي تأتضللح عالظ البعض الذي ي عتض لللل ظء قظحض البتتد فظاه  ا مي بقلللتا  للم
اظاعظة اوتحاق  Leaf rollersاولت)ي س)ى ذلك هال المقظحاي اللللللللعقي نتح نلللللللتشتح لح 

الحا سذحاء صللشق للي الللل ظء س)ى  Argyrotaennia velutinanتا لللال فظح. فا س)ى
تش للل  نع لللمظ فقط خالل الصلللعف تفي هذا الرالا فظا البعض  كالا حقعقظ ج ا تشلللفظفظ. 

ذا قلتا   ق ي الل ظء س)ى صالحا نعض Cacoecia argyrospilaنترمظ الرالا التظاي 
 ىتبالنظ اا البعض الذي يالضللللللل  في اللللللللل ظء  غ  الم)مس. ل)قلللللللظءكي صللللللل) ي ع لللللللم

مي البعض تبي. الظ أاالاا البا ال قعقي فعاالقل الالتاةلاكمي شمععي لمظ في  ب غ عي
في ااكعظت غظل ظ. الفتاشللللظة شغ ى نع للللمظ بظللللللعت. تبعض الالللللتاة شعمل اكعظ للللظ  

العذحاء الى  ل ع دا اوغتاض لح ل)يظ اارظء نعظا الالللللللللللتا اللظل)ي. الى شللللللللللتاقي ل الح
شامعي في  ي لعس له اغ عيذالظ أاالاا البعض ال ض الى ن للللللظاي ل)صللللللغظح.ل زا ل)بع

 الل ظء فمال  ا مى نال ظ ل أختى لالجالده داخل ااخلظي ات اوتحاق ات ال تبي.
 عدد البيض

قظا جاليبي القلتبي البعض فمتال في نظلي نلتا   ش   الالتاة غظل ظ اس اد لتتتا لح
ش للللل  لظ  ف امظ Corydalis cornutaنع لللللي الظ نللللللتا  500-400يالضللللل  لظ نتح 

ااف نع للي. تل)لي الرال لمظ الق حا س)ى تضلل  س د ااف لح البعض. تق   3-2نتح 
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نع لي في التظاعي الالان ا تبصلل ليمل اا ظجمظ الى س ا  60اونعض  الرملش ل  ل)لي 
ع للللللللللللي تان ا فقط لمظ في بعض أاالاا ن ش لللللللللللل اتى اا ذلكلاليتح. تس)ى العكس لح 

 ظصي لح المح.خ
 طرائق وضع البيض

يالضللللل  نعض الاللللللتاة في اولظكح ال ي شي  فتمظ الصلللللغظح بع  الفقس فتصلللللظ  ل)م)ي  
تالالتاة المظ عي ش    ظاقعي ش   نع مظ س)ى اوتحاق ات القعلالتاة الر ظشتاتالغذاء 

تال ف)عظة تالمف ت لللللظة ش للللل  نع لللللمظ س)ى ات بيالاح  البعض في ات بظلقتي لح المظء.
ش لللل   Stylopidaeء فمتال بعض الالللللتاة لح سظ )مظ ستت اا هرظك بعض اا لللل ترظ

ا أاالاا لعتري لح الرال ااافتادي ف مقللك ح نع للمظ س)ى الر ظشظة نتت شر  ت يتقظشمظ يبظ
)ي. تفي نلللللللتاة ظ هرظك شي  غذا مظ في صللللللغظح الراسلللللللمنمظ نتت شرق)مظ الرا)ي الى 

 ظء تسر  يظفي تغتتهظ س)ى ال تبي نتت  ق للي الللللشات اوتحاق ا   البعضضللأختى يال 
 الر ظة المرظ ر. سحظة ل قالم بظل ات تتقالتبع  شفقس ال لن)ال 

لع م نعض الالتاة يالض  نتا غتت ل صل بلي لتل نعض لتتت لح أاالاا ال عالض 
فظاه  Chironomus bathophilus الذي  للللللللظه  سظ مظ س)ى  للللللل ح المظء الظ نعض

ع  تضللللعه ل ظشللللتا في المظء يب أ في الغ س ش حبيعظ تاذا لم  فقس قبل اا  صللللل الى ب
ل تا فللظالله ي ا م ا عيللي ل للللللللللللللغط المللظء تا  فقس انلل ا. تفي بعض 30-16سما لح 

صللللللل)ر  بإفتاي)ي ل مظ لللللللكي لغ ظا يالضللللللل  البعض في ل  Hydrophidaeاللللللللتاة ال
نتبتي الم مت نتت ي قى سظ مظ تفي بعض أاالاا التسظشللظة يالضلل  فتد ظ لت قللظقط الى 

البعض الذي  غتت في ااخلللظي ات  القظا. ات يالضلل  في ليظلع  لمظ في ذبظي لظيال.
اوتحاق ات التمظح  كالا لتب ظ جت ا نالا لللللللللللللل ي الال للللللللللللللط الذي  اعط به لمظ في اظختاة 

ظلقللللللت اة ال ي ش لللللل  نع للللللمظ في نذتح لتتت لح ااخلللللللظي تذبظي التمظح. تبعض الل
ا اشصظل البعض بظلال ط الماعط به ضععفظ  لمظ في نعض أاالاا ذبظي ال تق   ك الر ظشظة.

لظيال نتت يزتد البعض ن عض يتا   نتبتبي ش)فمظ بظلر ظشظة المظ عي ات  كالا ااشصلللللللللظل 
لزجي ش صلللل)ر غتتبي  ل ترظ لمظ في بعض اواالاا ال ي شاعط نع للللمظ بع  تضللللعه بمظدا

يالضلللل  نعض  سر  جفظفمظ ل  مظ للللك ل  القلللل ح الم) صللللقي به لمظ في فتت الربي لتال.
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لمظ في نظلي لع م الاللللتاة ل ظشلللتا س)ى القللل الح الم  )في غتت ااه في أنعظا أختى 
ق حقتا لح الرقللللللللللعه تلمظ في ان  أاالاا ياظنتت ظفالق  لللللللللل ضا لللللللللل  المح يالضلللللللللل  البع

Eumenidae لح   ي سلللله نالا للل ي خعط حفع  ن ى ا   لللقف في ع)ا نع لللي  الذي
 شنتلي التتقي الم  حا تالمع ا لغذاء ل)تتقظة، تشع)ا ل )ي البعض ل عض أاالاا المظلال 

 لظدا نتبتبي. سظ مي فالق   ح المظء.لح نالا  ي قتص 
لمظ في بعض خرظفس الر ظشظة تالزاظنتت   ظكتتت لح الاللللللللللللللتاة ش للللللللللللل  نع لللللللللللللمظ فتد

سللللله. تللح  نيتاة  لللل  نع للللي في لل نيتا لح  المرلللللظحبي تالرال ااافتادي الذي
لع م الاللللللللللللتاة ش للللللللللل  نع لللللللللللمظ في ل ل ات ليظلع  الظ لفلكي االسظ لمظ في بعض 

  خرظفس المقظة ات ل ل ل مظ كي لمظ في بعض الفتاشظة.
اكبت الفتصي الق ح القف)ى لألتحاق، نتت س)ى تض  نع مظ الالتاة  لع مشف ل 
الالتاة  لحي. تلتتت )ال عس)ى الق ح الش   نع مظ . غتت اا بعض اواالاا ل)امظ ي

لمظ في بعض أاالاا  ق الال للل ىعت ال خظصللليل)عتتق في الالحقي لالصلللقظ  هشف لللل تضلللع
تق  شف ل أاالاا أختى تض  البعض س)ى نالاف اوتحاق. ات بظلقتي لح  Psyllidsالـ    

 ان  اتفي الالحقي لمظ  لظه  في أاالاا ل  )في لح اظختاة اوتحاق.
 بظ لللل   ام ا لللل)اليتهرظك بعض نظاة خظصللللي في تضلللل  البعض شزتد الالللللتاة فتمظ 

 لعتح ل)افلللظل س)ى البعض. فمتال في بعض أاالاا التلللظق لللظة لقلللل الللظق لللي القصلللللللللللللللللر
Oberea bimaculata   ام شقالم اااتى بقتض نزام  لعتحيالضللللللللللللل  البعض في لالق

دا تي في القللللللللللللظق فالق لكظا تضلللللللللللل  البعض لمظ ير ه سره ذنالل الر ظة تلذلك شفعل 
 للللال للللي امظح البتقالق. فمي ش لللل  نع للللمظ داخل التمظح ام شقالم بقتض جزء هاللي لح 

التمتا. تشزتد الاللللتاة ال ي  البعض ن ى ا ي ا م سر  امالتضللل  التمتا ا لللفل لكظا 
خظصللللي لالضلللل  البعض لعق ا ال تلتر  بظدتاةش لللل  نع للللمظ في ااخلللللظي ات اوتحاق 

شلالا االب)ي في نظلي الالللللتاة ال ي ش لللل  نع للللمظ  لرلللللظحبي ل اتلي اداا شا الي س)ى 
في ااخلللظي تاقل االا في اظختاة اوتحاق. تفي هذه الميمالسي اوختتا فظا الالللتاة 

له تضلللل  أشلالا نتت شغتت نع للللمظ داخل اقللللعه اوتحاق  Agromyzidae سظ )ي لح
البعض فتمظ نظدا ص) ي تل  صصي اداء ذلك العمل بعكس الاظل في اظختاة اوتحاق 
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اا اله تضلل  البعض اذ ال ي ش لل  نع للمظ س)ى  لل ح اوتحاق  Anthomyiidaeلح 
 فتمظ غلظ عي لعس لمظ ق حا الغتت المذلالحا  ظبقظ.

 تي تؤثر في وضع البيضالعوامل ال
تضلللللللللللعمظ شات فقلللللللللللمتحخ سالالل داخ)عي تسالالل خظحجعي. فظلعالالل  العالالل  مكحهذه 

ال اخ)عي ش ع)ا بظاخصللللظي تق حاة تضلللل  البعض. ف عض الالللللتاة ا ش لللل  نع للللمظ 
ل )قظ  اا لال اخصلللللللللبت لمظ في  لللللللللال لللللللللي لالي الق ح تبع لللللللللمظ ااخت لمظ في بعض 

ا ح لظلاتا الظ العالالل ال ظحجعي .ل صللللللللللللللر الغتتال ف)عظة تالرال شرللللللللللللللل  لح البعض 
س د البعض ت لللتسي الالضللل .  تالتاالبي ف)مظ شظاتت تاضلللح س)ى تضللل  البعض لح نتت

اكبت  ش للل  سر هظتلعتتف اا للل االا لح الاللللتاة دحجي لت)ى لح الاتاحا تالتاالبي 
لح البعض. تهرظلك نللللللللتاة ش للللللل  نع لللللللظ اكتت سر  دحجظة الاتاحا المر ف لللللللي  س د

لللللللللللتاة أختى لرمظ الذبظبي المرزلعي شف للللللللللل الاتاحا اوكتت احشفظسظ لالضلللللللللل  البعض. نت 
ااظث الاللللتاة شف لللل سماللظ  ف.95Oتبعض أاالاا ال عالض   للل  نع لللي س)ى دحجي 
لح البعض  س دش   اكبت  Glossinaدحجي التاالبي العظلعي لالض  البعض تاا نلتا 

سظلال ذا شظاتت ل  ظيح في تضللللللل    ع بت ال لللللللالءلمظ  سر  دحجي ال لللللللل   ال ظم ل)تاالبي.
البعض فظلصللللتاصللللتت لتال ش لللل  نع للللمظ في ال)تل تلتتت لح الفتاشللللظة شب ا في تضلللل  
البعض لح الغقلللللا ن ى المقلللللظء الم كت. تبعات ال لللللالء س)ى تضللللل  البعض للتتت لح 

تل)مس  ل  يعل ااتى ال فتل شق مت في تض  البعض. ال ف)عظة فق  تج  اا حؤبي العظ
الضلللللللللل  س)عه البعض له دتح تاضللللللللللح في هذه العم)عي. تاا دتدا ال)الي القلللللللللل ح الذي ي

تاوتحاق ال لللللللللري ذاة الالبت اللتعف  القللللللللعقظااالتبكعي شف للللللللل تضلللللللل  البعض س)ى 
شف للل اولظكح ال للعقي تاللللقالق. تالرال ااافتادي ا   لل   تتبعض أاالاا الصللتاصللت

شظة ش   نع ي في لل شاللس اله تض  البعض بظاح خ)ت ه ال ترعي تالتسظاا سر لظ 
تالتا اي لمظ أ  لللظ شظاتت س)ى الاللللتاة  تضللل  البعض  للل ح المظء. يلألتا ش)مس فتمظ 

. تهذه يتقظشمظتخظصلللللللي ش)ك اواالاا ال ي ش تبى صلللللللغظحهظ س)ى الال لللللللط الذي شععش فعه 
في لتش ي اقل التا اي عض ال ظنتتح   للللللل  بال ظهتا تاضلللللللاه في ذبظي ال)ام. تلال اا 

 تال)مس لح تجمي ا تا الالتا.لح ال ذتق 
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 تنقل البيض
هرظك ليمالسي لعقلللللت صلللللغتتا لح الاللللللتاة ال ي ش للللل  نع لللللمظ س)ى أاالاا أختى لح 
اللظ رظة تشق  لع م ال ف)عظة تبعض المف ت للللللللللللللظة شات هذه الميمالسي. فظاالاا القمل 

ل اتلي تفي بعض الالتاة شامل اااظث  ةالقظحض تالمظص ش   نع مظ س)ى لظ رظ
ذبظبي لظنال  تلذلك فظا Hydrophilidaeس)ى أجقللللظدهظ لمظ في نظلي خرظفس نع للللمظ 

تالصتاصتت شفعل افس اللي. الظ  شامل نع مظ ن ى شقرح الفتصي لالضعه في المظء.
في ال قي المظ عي اللبتتا فعامل البعض س)ى ظمالح الذلالح تلذلك شفعل ذلالح أختى لح 

فمي شامل نع مظ س)ى ظمالحهظ تللح لتشلزا تلقرالدا س)ى ليمالسظة  اص عي ااجراي
 .Phyllomorpha laciniataلح اشالاك جظابعي لتل 

تهرظك صالح اكتت شلالبقظ. ف عض الالتاة المظ عي ش   نع مظ س)ى أجقظد او مظك. 
تهرظك االا لح الذبظي ال للللللللظح بظتاقللللللللظا شر قل فعه اااظث الى لتابض ال عالض نتت 

نع لللي س)ى ب رمظ  12-10 ى شق ض س)ى ان هظ ام ش للل  ااتى الذبظبي لح ش تبص ن
 اااقظاتاحج)مظ ام ش )قمظ. تسر لظ شاط هذه ال عالضي الاظل)ي لبعض الذبظبي س)ى جق  

 بقتسي تشر قل يتقظشمظ الى جق  اااقظا نتت شغتت افقمظ فعه. البعض فقس 
ش للللل  نع لللللمظ س)ى ا ظشظة لعتري شعتف اا  Clythra quadrimaculataظء قلللللتخرف

تب غ ى البعض ن عض المالاد تااشتبلي فال يبل ت ل)ععلظا. تسرل للظ  قتض  الرملل يزتحهلظ.
الرمل أجزاء لح هذه الر ظشظة  امل لعه لح نتت ا ي حي ن ص ال رفقلللللللظء تهرظك في 

 لقكره شي  يتقظة ال رفقظء المقكح تالمظكل.
 مدة الحضانة

نتح لع م الالللتاة أ ظم قال ل سظدا ات ق  شلالا  للظسظة ق)ت)ي في  شلالا ل ا الا للظاي
بعض اونعظا. تفي الرالا الالان  فظا الا لللللظاي ش  )ف لتتتا بظخ الف المعاتاة البتئعي 

أ ظم في  6-3 فقس البعض بع   Grapholitha molestaال في فتاشللي صللتغتتهظ. فم
ياللظ. تفي 43-20الصللللللعف تشم   هذه الف تا لتتتا في الللللللل ظء ال ظحد نتت شصللللللل الى 

كتتت لح الالللتاة ال ي شق للي الللل ظء في االح البع للي فظا ل ا الا للظاي فتمظ شصللل 
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ي قى ن تا فقس لم ا  Mecopteraعض في أاالاا لح بشلللللمالح تق  قتل اا ال 6-5الى 
 ح.شصل الى سظلت

 الفقس من البيض
 هرظك ت لللللللظ ل لتتت ل تتر الصلللللللغظح لح البعض فظااالاا ذاة الفلالك شقتض صلللللللغظحهظ

جزءا لح قللللللللللتا البع لللللللللي ل  تر. تبتقظة الذبظي شعمل بفلاللمظ في اليزء االظلي لح 
دا زت اوتحاق لتقللظة العمت اوتل للتتت لح اللظختاة يالبع لللللللللللللللي ن ى ي مزق ام ش تر 

شقلللللظس هظ س)ى اقر بللللللتا الالحقي بع  اا شلالا ق   لللللظس شمظ س)ى ب  ظاعف لرللللللظحبي 
 كالا اليزء الع)الي لح البع لللي س)ى شلللكل غ ظء يرزا نظلمظ  تق  ال تتر لح البع لللي.

قللر ال تتر لر  مللظ لمللظ ا كالا  Pentatomidaeشاللظتل الاالحبللي ال تتر تفي سللظ )للي 
. تللتتت لح اجره ي ل س)ى اا هرظك خط تاهح يرلللللللا سر ه اليزء الع)الي لح البع للللللي

الاللللتاة يتا   صللل) ي شقللل عمل في ق   تشلللا البع لللي سر  الفقس. ففي نظلي خرفقلللظء 
تبالج  ل)يرتح االاي ايتار لح الزتا   الصلللللللل) ي تليرتح البتغالث يتا  ا شللللللللل ي  كاللالحادت

 القكتح لف ح البع ي.
 ثانيًا( طور الحورية

 ي متز في االح الاالحبي الرالستح ااشتحخ
 Nymphsالاالحبظة اوحضعي  -1
 Naiadsالاالحبظة المظ عي  -2

 الحوريات األرضية
حشر لقلل قمعي ااجراي  لمظ فيتهي صللغظح الالللتاة اوحضللعي ذاة ال  الح ال  حبيي 

ي ااجراي تاصلللللللللللللل عي ااجراي تل قللللللللللللللظتبي ااجراي ته نعي ااجراي. تفي متل لللللللللللللللظن
. تأ  لللللللللللللللظ فللظا في بعض الاالحبللظة  الل ث امال شلل حبيي لح نلل ا للي الفقس ن ى الب)ال 

 ش ترق  ش قى الاالحبي اوختتا  ظكري بعض الالقت ن ى  Blastomidaeالعظ الة لتل 
لرمظ الاللللتا اللظل)ي تالاالحبظة ش غذى أ لللظ لللظ س)ى الر ظشظة تلال اا لرمظ ليمالسي لتل 

 لق قعمي ته نعي تاص عي ااجراي لف ت ظة.
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 المائيةالحوريات 
ال  الح ال  حبيي لتظل ذلك حشر ذبظي لظيال تهي صللللللللللللللغظح الالللللللللللللللتاة المظ عي ذاة 

تالاالحبظة المظ عي ش رفس بظل عظشلللللللللعم تهي   Plecopteraتالتسظشلللللللللظة تذبظي اونيظح
تلال ااه  ع ق  اا نالحبظة ذبظي لظيال ي غذى بع مظ س)ى اوسلظي تا شع بت  لف ت ظة

 الاالحبظة المظ عي جمععظ ضظحا بظلماظصتل.
 طور اليرقةثالثًا( 

ال الح التظاي ل)التاة لظل)ي ال  الح تب )ا س)ى هذا ال الح أ مظء ل  )في فتتقظة  هال
 Caterpilarsشقلللللللللمى الاتشللللللللل عي تبتقظة  grubsالغم  ي تبعض الغللللللللللظ عي شقلللللللللمى 

 ال ي اا القعظ للللللللللللللليتلذلك فق  اا)قت  maggotsتبتقظة ذاة اليرظنتح   )ا س)تمظ 
measuring worms  س)ى يتقظةGeometridae  تل)ميbagworms  س)ى يتقظة

Psychidae   تش )اwrigglers  س)ى يتقظة ال عالض تلذلك او لللللللللللللمظءantlions 
 س)ى يتقظة ا   المح. aphidslionsس)ى يتقظة ا   الرمل ت

 أنواع اليرقات
 الج  أاالاا ل  )في لح التتقظة  مكح ا يظيهظ في ااشيخش

1- Campoderiform القتتا  -االب)لليااحجلل -لقلللللللللللللل الليذاة اجقلللللللللللللللظم يتقلظة خ
ش متل -شالج  في الاللللللللللتاة ذاة ال  الح ال ظم ات ال  حبيي-تجعي لالجالدا الللللللللل يللللللللللال

انقح لظ  كالا في ذتاة الذار اللعتي. تشالج  أ  ظ في ش كعي ااجراي تذبظي لظيال 
 ا.2-2تالتسظشظة اللكل ض

2-Carabifrom ظلال سم-غتت اا ااحجل قصلللللللللللتتا لقللللللللللل ح ات لقللللللللللل الي خ اليقلللللللللللم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Carabidaeت Chrysomelidaeا شالج  يتا   شلللللللللللتجعي لتظلمظ لع م افتاد سظ الة 

 .Coccinellidaeت
3- Erucifromالتات شظلي  -ااحجل الصللللل حبي تال  رعي لالجالده-خ اليقلللللم ا للللل الااي

 أ ظ ظ يتقظة الاتش عي.  مت)مظاوتل ال لالبح اقل الظاظ لح الرالا 
4-Scarabaeifromااحجل الصلللل حبي -التات شظم ال لالبح-خ اليقللللم ا لللل الااي لقالت

 ظل.علالجالدا فقط شمت)مظ يتقظة الي
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5- Elateriformالزتا   اللللعتبي ق)ت)ي ااحجل -الي)   للمعك قتاي-خ اليقللم ا لل الااي
 .Elateridaeشمت)مظ يتقظة -قصتتا

6- Platyformااحجل قصتتا ات غتت تاضاه -خ اليقم قصتت ستب ي ل  ط لتتتا
 أاالاا الاتش عي تالقتفس. ضات لع لي لح الت) مظ بع

7-Veriform ا   ل)اتلي.  مت)مظ يتقظة خ اليقللم دتدي ا لل الااي ل  ظتل ن تا أي يت
 الذبظ تبتقظة ياظنتت ال لر تالبتاغتت.

 

( يرقات عديدة االرجل a,b,c(  اشةةةةةةةةكال وأنواع مختلفة من اليرقات )2-2الشةةةةةةةةكل )
(d,e,f( يرقات قليلة االرجل )g, h, i) 

 رابعًا(  طور العذراء
تهي ال الح الال للللللللل ى  baby (papoose)تالل)مي للللللللللل قي لح اصلللللللللل اشتري بمعرى 

 ا ي شلالبح هذا نالقللللظكح نتح التتقي تالالللللتا اللظل)ي في الالللللتاة اللظل)ي ال  الح تل  
 ال الح ي لالا غظل ظ اللكل الذي  عتف ب الح لظ قبل العذحاء.

 الشكل الظاهري للعذراء
شب ت العذحاء سظدا ليع ا لاللعظ عي اللكل اقصت االا لح يتق مظ شب ت فتمظ يتا   اليقم 
س)ى هتئي نتاسم غتت تاضللللللللللللاي تبمكح اا  لللللللللللللظه  في العذحاء اااالاا المعتتفي تهيخ 
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المكب)ي تالاتا تالمقللللل الحا. لمظ  مكح اا شققلللللم العذحاى س)ى أ لللللظت الق حا س)ى الاتلي 
الى سذحاى الللللل ي لمظ في ال عالض تسذحاى اقل نتلي لمظ في بعض نللللللتاة شللللل كعي 

لى ال الح اللظلل. تلع م العذحاى المالجالدا ااجراي ال ي ش اتك نالضللالح قبل ال االل ا
لعختا جقللللممظ فعذحاى  لحفي ااخلللللظي ات الم مالحا في ال تبي شب أ في شاتبت افقللللمظ 

Sphingidae تCocdidae  ش اتك ل صلللللللع  الى  للللللل ح اوحض ات ف اي الرفا ن ى
 .س ا  ر م تاةتلال لظات س)ى أسمظق ش يظتي 

 
 لة ومستورةمكبالعذراى، عذراى حرة و (  أنواع مختلفة من 3-2الشكل )

 التغيرات الداخلية في العذراء
لعللل اهم ال غتتاة ال ي ش تا س)ى العللذحاء هي ال غتتاة اللل اخ)عللي ففي هللذا ال الح شمت 

ي تالغذا عي الي ي ا. ف  الشلللللللي عغتتاة أ لللللللظ لللللللعي ل  ال م ل  ال تتف البتئشالعذحاء بع ا 
الفم الى االا اخت تبرمال اليمظي ال رظ لللللللللللل)ي امالا ااحجل اللظذبي تال عظشللللللللللللم تق  ي االل 

اارظء االح التتقي ات ن ى اارظء الرمال اليرتري غتت اا  ل)االظظ. تق  شب أ شغتتاة لتتتا
اك مللظل تشمللظم ال لالبرللظة شالل ث اارللظء االح العللذحاء تش  )ف هللذه ال غتتاة لتتتا  فمتال 

ح حشر غم  ي تغللللظ عي نترمظ شا ث بعض ال االحاة س)ى اولعظء الال للل ي في لتتت ل
شقتب ظ لل اوس للللظء لظ س ا اليمظي العصللللبي فعه تنتشلللل عي ااجراي فظا الذبظي ش غتت 

 المتلزي تالق)ر.
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 االغطية الواقية للعذارى 
تسظدا  قالاشامي الاللللتاة افقلللمظ في االح العذحاء نتت شلالا ضلللععفي ا نالل لمظ تا 

كح المرظ لللللللللللللل ي نتت اولظا تلتتت لح ظفظا التتقظة قبل ال عذيت شرقللللللللللللللار الى اتل
في ال تبللي ات نتح اوتحاق اليللظفللي ات شاللت الق)ف ات غتت ذلللك لح  شعللذحالالللللللللللللللتاة 

المالجئ. تنتت لظات هذه المالجئ ذاة نمظ ي ابعععي لظفعي فال داسي لامظ ي أختى 
بي لح الالللللللتا تاا فال ن  لح شغ عي لظفعي ش متل في اواالاا الع ي ا لح اللللللللتااا نتبت 

كللظاللت ام غتتهللظ. تلعللل لح أحتا اولت)للي س)ى ذلللك هال ش)للك اللللللللللللللللتاقللي الاتبتبللي ال ي 
ات اكتت. تق   مالف ق  هشصلللللللللللللرعمظ دتدا القز لح خعط تان  دقتا لح الاتبت يب)  االل

 Samiaشعمل بعض التتقظة شلللللللللتااا لزدتجي الي حاا لمظ في دتدا الاتبت االتبكعي 

cecropia يل اخ)عالي ح اااجراي لمظ شلللتااا لزدتجي كعي  تلذلك ف عض نللللتاة شللل 
حقتا  مظال الللللللل كي في شلالاعي الظ  مظرحجي لظلح اقللللللعه صلللللل)ر لر له تال  شصللللللرعمظ
فظامظ ش)ام تحقي لح اللللللللللليت ل  شلللللللللتاق مظ ام  Callosamia prometheanفتاشلللللللللي 

نالا لللللل ي ال تالي الاتبتبي شتب مظ لعظ بظلفتا. تفي ال تبف سر لظ ش قللللللظقط لل اوتحاق 
  قى الالحقي نظل)ي لعمظ اللتاقي بظد ي لالحقي لم  اح أتاا  قالامظ بع .ش

  Eclosionالخروج من العذارى 
ا لتتتا ل تتر الاللللللللللللللتاة اللظل)ي لح العذحاى فظلاللللللللللللللتاة ذاة أجزاء الفم ا هرظك ات 
لرفقمظ اتبقظ ل) تتر الظ الالتاة المظصي فع ) ف فتمظ االت ف ع مظ افتض القظحض 

يب)ل به ان  اتفي الللللللللتاقي الاتبتبي لمظ  قلللللللمل ال تتر تفي دتدا ال)الي  فتي  لللللللظ ال 
اللللللتاقي تهذا يرفصللللل بقللللماللي سر   االتبكعي ي لالا لظ  للللل ي الصللللمظم في ان  جالاار

ال تتر تبعض أاالاا لح الاتش عي لزتدا بصفالف لح ااشالاك شلا نمظ اللتاقي. تفي 
ق  شغظدح الاللللتاة  Ptilinumبالـ       الذبظي ش تر الاللللتا اللظل)ي بمقلللظس ا لظ  قلللمى 

ح العذحاى شللتااقمظ ام داللظل)ي شللتااقمظ شظحلي ج)الد اااقللالي ل)تتقظة تالعذاحى ات ق  شغظ
اتبقي ختتر الفتاشللظة لح سذاحاهظ لتظل لمظ  مكح اا  اات  شب أ سم)عي ال تتر بع  ذلك.

تت لح الالللللللللتاة ف ع  اا ش  )ص الفتا للللللللي لح ج)  العذحاء. شلالا اجرا مظ شقالم به لت
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ضذان)لليا بللظه للي اتبللي. تخالل اللل قللظ ا ال للظلعللي يبلل أ اللل م في ال الاحد الى ستتق ااجراللي 
 شللللللك)مظ تلالامظ ال بععي لحلقللللللب ظ اافتادهظ تفي غ للللللالا الرصللللللف  للللللظسي شقتب ظ شظخذ 

م عم الالللللتاة اللظل)ي ضللللععفي ال غذ ي ات اافتاياة أ للللظ للللظ لح اااالاح الغتت لظل)ي ف
تبمكح  لع تل مظ. تلال اا لتتت لح الالللللللللللللللتاة ااج مظاعي ش غذى بكمعظة ل)االظي.

ن حا لللللي افتاياة الاللللللتاة لعتفي اللتتت سرمظ فمتال  مكح في دحا لللللي لتتت لح التتقظة 
أنعظا  اي تق  شلالا ش)ك الال لللللللت)ي فيت شمتتز ااسمظح الم  )في نالا للللللل ي نيم نبعظة الب

تب القف لالا البتاي في الاللللللللللللللتاة س)ى ابععي  لعتري ادق لح قعظت صلللللللللللللفظ ح التات.
الغذاء فمتال  اظختاة ااخللللظي  كالا اصلللفت بظه ظ في نتح  كالا نتاي التتقظة الم غذ ي 

تلذلك فظا قالام البتاي ي القف س)ى  س)ى اوتحاق اخ للللللللللللللت تق   كالا نتاي داكح ال)الا.
في اكالة اتحاق جظف ل مظ للللللللللللللك في التظق ظة تالرظختاة  ابععي الغذاء فمال سظدا لتح

تب  )ف شلللكل نبت ظة البتاي بظخ الف الاللللتاة ف ع لللمظ ا يالج  له شلللكل لا د لمظ 
ظ في نتش عي ااجراي فظا الابعظة ش  ذ اشكظا شر ه لح لفي بعض اظختاة اوتحاق. ا

ل تلتر اضال صللللللللللللللميا اا للللللللللللللغظي نبت ي البتاي المالجالدا في امظ ي اولعظء لمظ  ع تمظ 
ال اخ)ي ل)مقللللللل قعم ش)قى لع م الاللللللللتاة بظفتاياشمظ شظحلي ي ظهظ شرزلا ابعععظ نترمظ شزتد 

يتقي فتاشلللي التمظح الللللتقعي بمللللط قتي ف اي الللللتر فعر  ال بتي  بعض التتقظة لمظ في
عمظ شترعي التتقي ن ى ياللس الات ي ام شقذفمظ بعت ا تق  ش ع  بعض التتقظة افتاياشمظ ن ف

بعض الالللتاة شغ ى نع للمظ بظفتاياة نتايبي  .امظح ال فظح بعت ا نتا للمظ لمظ في فتاشللي
نتلت يالجل  شيالبف في املظ لي ال  ح.  Chmysomelidaeكملظ في بعض نلللللللللللللللتاة 

تسر  لتتح البعض الى ال ظحر ي القف لا ي في هذا ال يالبف نتت  غ ى ب  قي لح 
 .المالاد البتايبي

 خامسًا( الحشرات الكاملة
ا نصللللللللت لمظ لح ل  )ف اواالاا  ءالالللللللللتاة لغتتهظ لح اانعظء ش عتض دا مظ اس ا

اوختى ل)مظ أس اء فظلت  ظة اك)ي الالللللتاة، تال تالح تال للللفظدا تاا للللمظك تالالللللتاة 
. تس)عه فعير س)تمظ اا ش صلللللتف لي شمتي لح اس ا مظ ات نقلللللظبظ  شعمل الاللللللتاة لمظ 

ظ يمتي مالاللتاة ي)   بلل ا ات  قتص تبع لا ف عض دل ع ت ا ل  )في ا ش ل))مم ب ت 
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 للللللللتبعظ اظ تا ات قظفزا تبع للللللللمظ ي مظتة تال عض ااخت  اظكي الال للللللللط الماعط به ات 
لظ رظة أختى صع ي المتات غتت ااه في اغ)ر الالتاة يالج  ن)قي ضععفي في  هشلظب

 للللللللل)قللللللللل)ي نعظشمظ هي العذحاء في لع م الاظاة غتت اا ش)ك شغ ى بظاالاا شللللللللل ى لح 
 امتمظ لح استح اوس اء.شغ عي ال ي اا

 ا او ظ عي ال ي ش قى نمظ الالتاة شت اس ا مظ  مكح اا شققم لظاشيخا تال ت 
 الالقظ ي بظلاتلي القتبعي ضالمتتيا ال تتاا، اليتي، القفز، العالم. -1
  الالقظ ي بظش ظذ تض  شافزي ات هئعي ال م ي . -2
 الالقظ ي بظل )الاخ -3

 بظش ظذ شكال  مظال لظ ناللمظ.بظل )الا الالاقي  -أ
 لاظكظا لظ ح اخت -ي
 الغ  ي اةت تبظولالاا ال اذيتبي ات اللع -ة
 تاقي ال ظدسيتبظولالاا ال -ث

 الامظ ي بظل غ عي -4
 الامظ ي نال ظ ل أختى  -5

   الهروب السريع
ش  ح فظ  ا ال تتاا للتتت لح الالتاة ال ي ش عتض لغظحاة اس ا مظ فظليتاد تالفتاشظة 

ال تالح فتاحا لح المالة. الظ الالللللللللللللللتاة ال ي ا ش تت فق  شزتد بظحجل قالبي شقللللللللللللللظنا 
الع للللللالة  للللللتبعي الاتلي لمظ في لتتت لح أاالاا الصللللللتاصللللللتت الظ القفز فمتزا اليتاد 

ف)مظ جمظ لاكم  تالر ظاظة تال رظفس البتغالشعي الظ في الالللللللللللللللتاة ذاة الذار القظفز
للتتت لح الذبظي ضذبظي الفظكمي تاليبح تغتتهظا ل)قفز. تلذلك شقفز التتقظة ال ظلي الرمال 

شق ض بفلاللمظ س)ى لعختشمظ ام شلللل  جقلللممظ شمظلظ تب تك الق  لللي  ىيترى جقلللممظ ن 
 فيظا شر ف  في المالا لظلذابتك.

  حفزاتخاذ وضع الت
ق  شعم  بعض اواالاا الى اش ظذ هتئي س تااعي ل افزا ل)  البف ف عض ال رظفس شرللللللى 

فلتمظ اللبتتبح المقررتح تض    عف تا شك لتتتا لح اللظ رظة ق   ف حلعخت ب رمظ تش
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هظ تلذلك شفعل نلللللللللللللللتاة انتاا العيالي ف ب ت ن  كالا اااقللللللللللللللظا الغتت ل  صللللللللللللللص ا
 كظلعقتي.
  التلون 

ل)عتح نل ش لللللظبي ل   تاضللللايع)مظ ا شب ت يفي بعض الالللللتاة  كالا ال )الا بصللللالحا ش
البرفقللللليعي ال)الا  Phalera bucephalaي ال في فتاشلللللمتأشلللللعظء في الال لللللط افقللللله. ف

شالج  بقعي نع للظتبي ال)الا س)ى لعخت اليرظنتح االظلتح لمظ  يع)مظ شب ت سر   للكالامظ 
ق   ن قي مس)ى جذا شلللللللللللللليتا اامظ ق عه لح فتا جظف لق الا فظل عقي الفظشاي شمتل ال

 لتتت لمظ لال لظات ااجراي ذاة لالا ل مظال.  يع)مظ اكتت الرظتاضاه تهذا 
تفي ان ى نالحبظة قظفزاة اوتحاق  كالا ال)الا حلظد ظ ل  شللللللللللللللتبط االلي فظشح ال)الا 
لم  ا س)ى ال مت لمظ  يع)مظ شب ت سر  تقالفمظ س)ى اوحض لظامظ ق عي لرمظ لغ ظا 
بعلر جظف. تبتقظة ال ي اا القعظ ي شع ى لتظا جت ا لمذه الاظلي فمي سر  انقظ مظ 

 في لالاظ تشكال تن ى صالبي ظظهتا شفالق الالصف.بظل  ت ش الشت للظنمي اافتا اليظ
تهرظك أاالاا لح الاللللللللتاة لال ايسيت لقلللللللق ت  لللللللظكره  لللللللكالا اولالاة لم د ل  )في 
ف عض ال رظفس ش للم أاتافمظ تشترى جقلل هظ تشقللقط س)ى اوحض ف  تاائ ل)رظظت لبذحا 

)الا ا ظة ات ق عي لح ال تح تالصلللللللالحا هظ لعقلللللللت ضا للللللل مالاشظا بق ح لظ هي لاظكظا بظل
ظة عالصلللل)تباا القللللالت ال ي ش غذى س)ى لتتت لح تبعض أاال  تاللللللكل ل)ال للللط الماعط.

لح س)ى الر ظة ل  ارى ال تاالم تاواتاف بقلللللللللللللتسي تل   -سر  القزا-ش)قى نرفقلللللللللللللمظ
ش تبت افقللمظ شصلل ه لته ا ش  )ف ن ظشظ سح لتاة البتاي الم قللظق ي لح الالللتاة س)ى 

بقي فذا فظلاللللللللللتاة اللظل)ي ش  في بظل تبقي ب ت  Cionusالـ          تش  في خرظفس  ال تبي.
ا قتي Figwortقي الظ التتقظة فظامظ ش) مم اااقلللللللللللللليي الالحقعي لعظ )مظ الر ظشي ضبالقللللللللللللللظ

شااللملظ الى سلذحاى شلذهلر الى أللظكح ااكعلظت البلذحبلي ضالتملظحا تهرلظك ش لالا العلذحاى 
ي ل) تالح تغتتهظ تلمظ لظات ش)ك التمظح غتت لاب  شمظلظ هذه التمظح هبللللللللكل تلالا  لللللللل 

اا ااس اد أ  للللللظ فظا العذحاى ش تك تنظلمظ نال اداى صللللللتح تلعل لح أتضللللللح اولت)ي 
لح الاللللللتاة خ لللللتاء ال)الا  صلللللعر ج ا حؤب مظ ت لللللط المزحتسظة ذاة ال)الا  اللتتتا

 اوخ ت.
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 Abraxasتلح الت)ي ا للللللللللللل   ام ال)الا ل)  ذيت الالقظ ي لظ  ا ث في يتقظة فتاشلللللللللللللي 

grossulariata  فمذه التتقظة لتبمي ال عم تالتا اي ج ا ل) تالح تال للفظدا تالقللاظلي
تا شمس ان ا تاذا فتض تلقلللكمظ لف تت فظاه  لللتسظا لظ  قذفمظ تبذا شقلللتح هذه ال ي اا 

 الظم  م  تبصت لتتت لح المف ت ظة ال ي شعتفمظ جت  ن)الامظ الممتز فال شقتبمظ ان ا.
بقي لظ شفع)ه أاالاا أختى لح التتقظة ال ي ش اتك تق  يعل  ات يزب  لح فظس)عي هذه ال ت 

في جمظسظة فتزداد نذلك تضلللللالح لالامظ الالاقي لمظ في يتقظة بعض الزاظنتت المرللللللظحبي 
الغ  ي  اةت تتلظ   عف أ  للللللللللظ في التتقظة اللللللللللللع Croesus septentrionalisلتل 

تتالشمظ  للللللللللالا ل لظتبي ات ل)م ي تذلك لمظ في يتقظة القللللللللللرط تل ذاةالمتا ي اللللللللللللكل 
 فمر ت التتقي ن ى تلال لظات تاضاه تضالح اللمس ا شيذي التمظ أي س ت.

تلذلك فظا اافتاياة اللتبمعي التا اي شاالل نتح الالللللللللللللللتا تاس ا مظ فلتتت لح أاالاا نا 
 الاظحقيالر ظة لمظ حا اي لتبمي شمال اليال ناللمظ لمقلللللظفظة تاضلللللاي. تأ  لللللظ اافتاياة 

سر لظ ش عتض  Formioa rufa)ي الامتاء ملذلك في اتد اوس اء فظلر شقظس تالقظلي 
اي خ ت شقف س)ى ااتاف احج)مللظ اللظاعللي ب رمللظ تلقلللللللللللللل علل ا لقللذف جتسللي لبتتا لح 

  قف في اتبقمظ.س ت نظلض الفالحلعك الم)مر اي 
تلق  لالنظ اا اولالاا الماذحا شلالا دا مظ  لللللللمل ال متتز تال ذلت فظل   عط ال قلللللللعط ات 

الا الالان  القالى ختت لح اولالاا المظد ي الم الجي ذاة ال الل الم  )في ال حجظة. اا ال)
هذا ال )البح الالقظ ي ا  ع ي ا عيي لظل)ي دا مظ فظا ان  أاالاا ال تالح ضاللاللالا  ف تت 

 ااالاا لح التتقظة غتت لاب ي نل لكتتهي لح جمع  أاالاا ال تالح اوختى.
ت ا في لتتت لح الالللتاة اتضللامظ اال العقللل تغتته ج لعتتفي قلل ة ال)تالامظ ي بظو

ظنتت تلح اللللللللللتا اا ال)الا القللللللللظ   في زالح الرال البتي تلذلك اواالاا الم  )في لح ال
فظل تالح نل اااقللللظا أ  للللظ   قظشمظ.لللللتالرال الال لللل  هال او للللالد تااصللللفت تلالزاظنتت 

شعمل نقلللللظبظ للل لظ هال اظ ت اصلللللفت بقلللللالاد تق  نصلللللت ان  الع)مظء الاللللللتاة ال ي 
 4490نلللللللللللللللتا لرمظ  16484ا لعلللللللللللللللممظ فلظات Starlingج)بمظ يتر لح ال تالح ض

لح نلللللللللتاة  799تفتمظ  Coocinellidaeخرفقللللللللظء لعس نترمظ  للللللللالى اارتح فقط لح 
 بالح.ياأي اا)ي نقعقي ات ال ااافتادي تل س نترممظ الغلظ عي فتمظ تان  فقط لح الر
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فتمظ  ه ي. الظ الماظكظا فمي ال ي شللللل ع للللظبقظ الامظ ي بظل للللل ي بظاشللللعظء الما اظذلت تق  
تس)عه فظا الماظكي  قللللللللل فت  لح  رمالذر ات المالديلالاللللللللللتا بكظ ح ني اخت  قلللللللللمى ال

لقللللللللب ظ ات اخت تبير ي لميالم اوس اء اا اوختت لعتتف بظاه غتت ستضلللللللل رمالذرال
في افس المكللظا تاا  كالا  الرمالذرت للي شعشى الماللظكللظا امللظحهللظ اا ي الاجلل  الماللظكي 

 هذه ال ظهتاخشالضعح تاالت)ي ال ظلعي الرمالذر الماظكي اقل س دا لح 
ن )البرمظ اوصللللفت تاو للللالد تنتل مظ الق)قي الم قللللتسي  Clytus arietisبالح زاخرفقللللظء ال

ش مت بللللللللكل اا للللللل للللللللعظح تخصلللللللت ااتل  يع)مظ بظتضلللللللظفي الى نتلي دا معي لقتتا 
ش مع في االح الاالحبي شلللللللللللللللظنمظ شظلظ ل  الرم)ي  Nabis lativentrisتال قي  .الزابالح

تهرظك قتتا فمرظلك خصللللت تلال ااه لت للللالم فظلمر قي فظشاي  ق عمظ االلعظ شللللتبط داكح 
تبعي لل ذلك  يع)مظ اقتي الى قالم)فالف تال  ح الالل  تالاتلي اللعظح المتفقعي   اا

 للللمظ  امل اجراي ذاة شللللفظفعي لا تدا شر ه سح شقللللظقط عالظ في الفتاشللللظة ف  الرم)ي.
تالمتظل المعتتف لرظ هي  الزابالحل مت   ع تمظالاتاشلللللعف سح بعض المقلللللظنظة لمظ 

حا قي ااجراي تلتتت لح الفتاشظة ش اليا س)ى اجرا مظ الاتاشعف فتاشي  الق الا)البظة 
 ش م الماظكظا.ت نالل الاالاف تالعتتق فقط تل  ارتح  لظبي ارتح الرال 

ظنتت تالرال تاس)ر ش)ك زال  ال ظ  شمظل ش للللللللللللظبهتلح الذبظي يالج  الع ي  لح اواالاا ال ي 
في ذبظي القلللتفس فظل )البح القلللظ   في هذه الاظلي هال اوصلللفت تاو لللالد  ااواالاا لالجالد

ظنتت ااج مظاعي زات شاظكي التتاانيظم الصللللللللللللللغتتا لرمظ شاظكي الرال ااافتادي تااكب
تق   غ ي جقللللللم الذبظبي بلللللللعت لتعف ل  يبظدا تاصللللللاي في االل قتتا اا لللللل لللللللعظح 

لت)ي س)ى ذلك هال الللل ي الللل ي  نتح تلعل أتضللح اوالزاظنتت شق تي نمظ لتتتا لح شللكل 
 تشغظلي اال العقل. Eristalis tenaxذبظبي القتفس 

اق ي الى المق للف  Batesian mimioryشقمى جمع  اواالاا القظبقي لح الماظكظا 
H.W. Bates 1861 تفي هذا  الماللتتبيالماظكظا  تهرظك االا اخت لح الماظكظا  قللمى

الرالا لح الماظكظا ي للللللظبي االستح لح الاللللللتاة لل لرمظ غتت لقللللل قلللللظ  ات لكتتا لح 
تبقللللل فت  ااارتح لعظ لح هذا ال للللللظبي ل ق)تل خقلللللظحشممظ فمتال  ععش بظلقتي لح  هاس اء

غتت  Coccinella distinotataنتالة الرمل اونمت االستح لح الالللللللللللللللتاة ان همظ 
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ير مى الى  Clythra 4-punotataلح ال رظفس  قللمى  لقلل قللظغي ال عم، تالتظاي االا
 ش)الا ظا في  سظ )ي ل  )في تلعتتف اا اكالة الاللللللتاة ش يربمظ. تالاللللللتشظا ل للللللظنم

اوس اء ا  مكح اا شمتز نترممظ تاذا  ااغمظدهمظ بظل)الاتح او للللللللللللللالد تاانمت الى ن  ا
 بللليتت كلللظا الماللكلللظا االت للللذللللك فال  عللل ت اا  كالا ذللللك ال لللللللللللللللللظبلللي االسلللظ لح المالللظ

Mallerian mimicry. 
ت تلتفاا اولالاا  سح ال )الا بقتت اق ي أختتا ش متل في خ المالضللالاتقبل اا ا  م هذا 

 بعكسبللظلالاا العللي جللذابللي س)ى اجرا مللظ ال ) عللي  الح الر للظاللظة تالفتاشلللللللللللللللظة شزدا
مظ بظه ي تلال فتض تاا فتاشلللللللي ات ا ظاي فتة لذسالحا  ااجراي االظلعي ال ي شلالا دا

الالاامظ اليذابي فتب عمظ تسر لظ شاط شيذبه لح اظ ت ات غتته فال شلللللللللللللللك اا ل عققبمظ 
بظجرا مظ االظلعي   للع  لح الصللظ    تلع ظاالالللتا فيظا س)ى اوحض ت للط الر ظشظة 

 .ظكل الل في العتالح س)ى صت ه الذي ق   كالا  ظكح شات اق الم
  - لحماية بالتغطيةا

ير للللت هذا الرالا لح الامظ ي نتح لتتت لح أاالاا الاللللتاة، فتظاعظة اوتحاق تصلللظاعظة 
ا تالمالاد ش خل ل)مظ ضللللمح هذا الرالا لح الامظ ي. تفي ا ااسلللللظش لممظ اخ )فت ال ت 

بمظدا جتالشترعي شر فه  ىبعض الالللللللللللللتاة المظ عي يالضلللللللللللل  البعض في ليظلع  ام  غ 
تشصللل ح غتتبي شلللفظفي  صلللعر ج ا حؤب مظ ات اتلقلللظك نمظ. تهرظك أ  لللظ أاالاا البعض 

لصللللللتاصللللللتت تفتت الربي تغتتهظ ات ل ل لغ ظا لمظ في االذي يالضلللللل  في أكعظت لتل 
 بعض الاتش عي تهرظك العذاحى بظغ ت مظ الم  )في تال ي  با اللالم س)تمظ.

 ل)امظ ي اقل شتالسظ هي بظخ صظح. اا تب قى هرظلك بعض ات 
شا  للللح بعض الالللللتاة المظ عي نع للللمظ تصللللغظحهظ تشتقبمظ نمظ ي لمظ ن ى  للللل    -1

 سالدهظ.
شم ظي بعض أاالاا ال رفظفس تالقللللللالت بصللللللالبي غتت سظد ي اجقللللللظدهظ لمظ  يع)مظ  -2

  ظي لتانل ال  ت نال ضتح يذلت.يش
بعت ا سح استح اس ا مظ ي تهذا   للللللللللللللمح لمظ نتبي لظل)ي عكتتت لح الالللللللللللللللتاة لت) -3

 الرمظحبي.
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بعض الاللللللللللتاة لمظ ق حا فظ قي س)ى ال رظ لللللللللل تال لظات لمظ في المح تالاللللللللللتاة  -4
القلللللللللتبي لمظ  عالضللللللللمظ سح الفق  في اس ادهظ ا عيي لع م شالفت االا ل للللللللمالا لح 

 الامظ ي.
تأختتا فظا اغ)بعي اكالة اوتحاق لح الالللللللتاة ش الاج  س)ى القلللللل ح القللللللف)ي لمظ  -5

 قط ت ت)ي ل)امظ ي.يالفت اب
 احداث حشرية حياتية أخرى 

  - Cessation of activityالخمود 
ي ات القللللللللكالا ات ال مالد ات ال القف سح نامع  اللظ رظة الاعي اصللللللللت ظ لح الت ش) مس ج

الاي لت)ه في ذلك لتل ال غذ ي  ل)لظ ح نتالبظالرلللظي تبظلتغم لح اا هذا القللكالا  ع بت 
 لح القكالا في الالتاة. ل  )فيتال لظات اا اا هرظك أاالاا تاامظي 

 تسماللظ  ققم القكالا في الالتاة الىخ
  Diapauseالقكالا المقصالد به ظظهتا ال القف سح الرمال تبقمى  -1
  Kinetopauseالقكالا المقصالد به ظظهتا ال القف سح الرلظي تبقمى  -2

الستح ل)اللللللتا في افس الالقت فظارظء البعظة اللللللل الي لتال ش القف الاللللللتا تق   ا ث الر
سح الرلللللظي تاارظء البتتدا الللللل ي ا ي القف امالهظ شمظلظ. تس)ي العكس ق  شلالا الالللللتا 
س)ى االلللللط لظ  كالا امالا نترمظ هي ظظهتبظ  لللللظكري غتت الللللل ي لمظ  ا ث في نظاة 

 اااقالي تال االل لح االح الى اخت.
Diapause 

اا)ا هذا ااصلللللللل الح سظلي س)ى لل صللللللللالح ال مالد في الرمال تهرظك دحجظة ل  )في 
لح هذا ال مالد فمره المعقت تلره ال البل اول  تلري المقلللللللللللللل مت ات ال ظم الذي  عري 
المالة تاا مظء الاعظا تبا ث ال مالد نتح أي االح لح ااالاح الالللللللللللللللتا غتت اا اكتته 

فظاه غظل ظ لظ  التتقي. الظ اذا ن ث ل) الح شلللللتالسظ لظ لظا نتح االحي البع لللللي تالعذحا 
تق  ي ظات ال مالد بعالالل خظحجعي  ل) عذيت ات المتتح في االح حاني تاضللللح. يي ف  التتق

تااازبمللظة  لللظلمتلالاللظةكللظلاتاحا تالتاالبللي تالغللذاء تااكقللللللللللللللالجتح ات بعالالللل داخ)عللي 
ال عض الى  ه عزت  الرالا لح القلللللكالا فق  تالصلللللفظة الالحااعي. تهرظك س ا شفقلللللتتاة لمذا
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اقص في بعض المتتلظة ال ظصي بظلرمال تال عض  فقته ن تاكم بعض اللعمظتبظة ال ي 
 شعات شظاتتا للظنمظ لذلك الذي  ا ث اارظء ااجمظد الع )ي في الاتالااظة التاقعي.

 - الخمود في طور البيضة
ش)عللر الاتاحا تالتاالبللي اس م دتح في ي قللظف الرمال في االح البع للللللللللللللللي ف عض أاالاا 
اللاللاللبال الذي  فقس نع للللللللللللللمظ في ظتتف سظد ي لح الاتاحا تالتاالبي ق  ي قى لم ا 

 Lucustaياللظ شات ظتتف جظفي. تبمكح اا ي قى نعض اليتادا  270شصللللللللللللللل الى 

pardalina لللللللرالاة تاصلللللللف الظ بظلرقللللللل ي  في اوجالاء اليظفي لم ا شصلللللللل الى االث 
في ال تبف غظل ظ لظ الاا الاللللللللتبي فظا البعض الذي يالضللللللل  ا فظاه في لع م اواح ل)اتا

تهرظك سالالل أختى ق  شعخت الفقس،  ي قى  للللللظكرظ ن ى ن ا ي ال فء في التبع  الي ي .
فبعض بعض ذبظي ال ظكترظ   ل ن تا فقس ن ى ي) مم نالا  ي العظ ل المرظ ر، تلذلك 

لع ا الاصلللللللظا الذي  فقس سظدا في ظتف أ لللللللبالا، ق  ي قى س ا شلللللللمالح  عفا فبعض
تبقللللكح نعض الالللللتاة في دحجظة ل  )في لح الرمال اليرتري  الاصللللظا. هن ى ي)اقلللل

مي يالض  البعض في الصعف، عففي بعض نلتاة الاتش عي لتل دتدا ال فظح ذاة ال 
تل  ذلك فالن  اا  مت س)عه ال لللللللظء، تفي التبع  الذي ي) ه ي م الفقس تا  فقس البعض 

االبي نل ي)زم اا ي عتص ل حجي احا تالت ت ل حجظة لرظ لللللللللللل ي لح الا شعتضن ظشظ ن ى لال 
تلق  اابت اا القللللللكالا في نعض  أ للللللظنع  ن ى  فقس. 10-8لم ا  oم10-1نتاحا لح 

ل القلللللللللظنا، تح سر هظ نعض الياتبت  مكح اا ي ظات ن حجي الاتاحا ال ي  ا لللللللللدتدا ال
الفتاشلللللللللللظة الرظشيي سره الى تضللللللللللل  نعض  م شمتل25oسر لظ  اض البعض سل  فمتال  
م فظا الفتاشللللللظة  15oفي الللللللل ظء نترمظ لالن للللللح البعض س)ى دحجظة نتاحا اقل   فقس

 في الل ظء.  فقسالرظشيي ش   نع ظ ا 
لح القلللللكالا في االح البع لللللي، ق   كالا هرظك ا لللللتاا شللللل ي  في تضللللل  تس)ى العكس 

ش لللللللللللللل  الاالحبظة ات التتقظة بع  اا  يالبعض لمظ  ا ث في أاالاا المح تالبتغش ال 
تفالق ذلك فظاه شات ظتتف   كالا ق  شم الرمال اليرتري تالفقس داخل اجقللللظم اولمظة.

ت الالللللللتاة بمظ في ذلك ا عظ ي ق   قلللللل مت شلظافاوجالاء اا لللللل الا عي تفي اوجالاء المكع
 ن تا شالقف.-فقس البعض
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 طور البيضة بعدالخمود في االطوار الغير كاملة 
غظل ظ لظ شقللللللللللللللتت اااالاح الغتت لظل)ي بع  الفقس لح البع للللللللللللللي ل ق لي في امال لر  م 

ات الف تاة اااالاح لظلبعظة ات  يبظ لللللللللل ترظء بعض الف تاة القصللللللللللتتا لمظ في اااقللللللللللال
  ش قبر ال تتف الغتت لال مي لح الاتاحا تالتاالبي تس م شالفت الغذاء ال يالب  تلذلك ق

تااكقلللللللللللللليتح في شالقف الرمال سر  لتتت لح ش)ك اااالاح تالرمال سماللظ  كالا اب ظ في 
نللللللتاة لظ شات ال تبي فمتال يتقظة بعض الغم  ي ش ل ش غذى تشرمال لم ا شصلللللل الى 

 مالد ا عيي ل)رقص الالاضللح في دحجي الظ بظلرقلل ي ل الح العذحاء فعا ث ال االث  للرتح.
الاتاحا تق  ش قى سذحاء فتاشلللي البعقللل الا  لللظكري لم ا  للل    لللرالاة ن ى شال س)تمظ ف تا 
دفء لرظ لللللل ي تلذلك فظا التاالبي شعات ج افي هذا ال الح. تلذلك فمرظك سالالل أختى 

لعظ لا قلتا ن االل العذاحى ضسذحاى ا كظاضلتاح المعكظاعكعي فق  تج  اا تخز ال ف)عظة 
  الى نلتاة لظل)ي.
 Kinetopauseتوقف النشاط 

تبمظ مكح شتش  ال حجظة هرظك دحجظة ل  )في لح شالقف الرلللللللللللللظي ل ى الالللللللللللللتاة تهذه
 كظاشيخ التاني تالرالم تالبعظة تالمالة.

  الراحة
لال اظقللرظ الرللظي ال ظهتي داخل االح البع لي لالج اظه ضلتئال غتت تاضلح ا  متز فعه 

 تلللياالفم قتي الفقس ات الاتلللظة اللل تد للي ل عض ااجراللي تسلل م ال زاءجا للليغتت نت 
في الل ظء الظ في التتقظة تالاالحبظة فظا أتضح ف تاة التانه سر هظ   اصل مكح اا 

لمظ  للللبا ذلته  هي سر  اااقللللالي تال للللل عي تبمكح اا شمتز هذه اااالاح سح بع للللمظ
سماللللظ لعس لمللظ االح حانلله نالجالد ات سلل م تجالد االح ل)تانلله فللظلاالحبللظة اوحضللللللللللللللعللي 

تالاالحبظة المظ عي يالج  لمظ االح حانه قبل ال االل الى نلللللللتاة لظل)ي الظ التتقظة ف)مظ 
تبم ظي االح العذحاء بع م شالفت الللظي  االح العذحاء. س)ى العكس لح حاالح حانه تاضلل

نتلي ظظهت بظ للللللللللللل ترظء سذحاى ال عالض تالمظلالش تبعض العذحاى الم فالاي في ال تبي 
عي شقتبمظ لح القل ح لعقلمل س)ى الاللتاة صلاوشليظح تال ي ش اتك نتلظة شق)ات في 

 اللظل)ي ال تتر بع  ذلك لح ج)الد العذاحى.
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  Akinesisالنوم 
ش  لللللللح لتتتا ظظهتا الرالم في الاللللللللتاة. فظااالاا الرمظحبي شقف سح سم)مظ ل  الغتتي 
نتت  قل ال للللالء تشر فض الاتاحا. تأتضللللح اولت)ي س)ى ذلك لظ  لللللظه  لح شللللغظاة 
الرال تالرمل نتت شقللللكح في اسلللللظشللللمظ اا  ظحا لرمظح ج ي . تهرظك سالالل أختى غتت 

لللللتاة. ف الفت التنتا في الاقالل  قللللظس  س)ى ال تاحا تال للللالء شعات في الللللظي ش)ك الا
الظ الرالم  فتمظ ال عض نتت  قل  للللللللتتح الرال.  قلعكس اوتقظة ال ي بالرال الللللللللظي 

ظنتت نتت شق للللللللللي زات لح أاالاا التبظقتي لظ  كالا الى لعرظه المظلالف فعلللللللللللظه  في لت
تأني ال)تل  لللللللللللللظكري اظ مي س)ى بعض الاللللللللللللللظ ش اليظفي تلذلك فظا بعض أاالاا المح 

 . س)ى اس اد لبتتا في لال م هيتشمظ دقعقظة شقظه  اظ مي بظل)تل
تلح المعتتف اا التسظشظة شلالا بظل)تل هظد ي لمظ  مكح لعه اصع ظدهظ بقماللي اكتت 

امظحا نتت شللللللللظه   لللللللظكره نتح الر ظشظة ا ش اتك ن ى  تالاللللللللتاة ال)ت)عي  كالا االلمظ
 يزسيمظ شي.

  Aestivation and hiberbationالبيات 
 ا ث البعظة الصللللعفي سظدا في المرظاا اا لللل الا عي تالمع  لي نتت  عمل احشفظا دحجي 

أاالاا  ضالاتاحا تاليفلظف س)ى شالقف تاللللللللللللللللظي لتتت لح اواالاا لملظ  ال ث لبعض بع
الظ البعظة الللل الي فعا ث غظل ظ  ال عالض الذي ي قى  للظكرظ ن ي  اتح لال للم اال ظح.

حا اارظء اللللللل ظء تبظلتغم لح اا هرظك بعض اا للللل ترظءاة ل  ااا فظض في دحجي الاتا
في االح ات اكتت لح ااالاح نعظشمظ ل  اا فظض  القف الظامظ اا اا لع م الالتاة ي

الللل ظء س)ى صللالحا نعض تبع للمظ  ق للعه س)ى  يدحجي الاتاحا. ف عض الالللتاة  ق لل
صللللالحا يتقي ات سذحاى، فمتال شق للللي لتتت لح الالللللتاة القلللللتبي نعظشمظ الللللل الي س)ى 

 Hyperaشفعل  للللال للللي تحق البت للللعم  صللللالحا نعض ات نالحبظة ات ااظث بظلغي. تلذلك

punotata الللل ظء س)ى صللالحا سذحاء ات نلللتا لظل)ي نقللر  تذبظبي الزب الا ق  شق للي
شق لي اللل ظء س)ى صلالحا يتقظة. غتت اا  كنتاحا المال لم. الظ فتاشلي امظح الللال  دحجي

اقلل ي التتقظة ال ي ش خل هذا البعظة الللل الي ش  )ف بظلرقلل ي لألجعظل الم  )في، فترمظ ا 
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% في 40% شصللل هذه الرقلل ي الى 1ش ع ى اقلل ي التتقظة ال ي شبتت في اليتل اوتل 
 % في اليتل ال ظلس.100% في التاب  ت86اليتل التظلت 

 الموت
 Thanatosisالمالة  اقح اا ا ذلت  تبعظ ال ظهتا المقمظا بظل مظتة  حقبل اللالم س

شللللللظ عي نتح لتتت لح الاتالااظة تلح ضللللللمرمظ الالللللللتاة  اال  ظهت بظلمالة ظظهت  اذ اا
تفي الاللللللتاة  مكح اا شللللللظه  ش)ك ال ظهتا في لع م التشر غتت اا اكتتهظ تضلللللالنظ 
نتح نللللتاة الغم  ي تالرصللل عي تش  ذ الاللللتاة الم مظتشي أتضلللظسظ ل  )في فق  شقلللار 

قظة فق  ش لتح ااحجل تشترتمظ تق  شصلللل ح ااحجل لللللل تدا ل صلللل) ي لفتتدا الظ في التت 
ات  Sphingidaeكمظ في ال تدا القظحضلللللللي ات شتف  لق لظشمظ ل  اري حؤت لللللللظه لمظ في 

لمظ في بعض يتقظة الزاظنتت المرللللظحبي ات ش  ذ الللللكل الملللل تد  Dش  ذ شلللكل نتف 
 ص)ر لمظ في القعظ ظة لل ذلك ل  القكالا الممتت ن ى يزتل  بر اايسظر. الم

ا تدا قصللللللللتتا اقللللللللبعظ ا ش يظتي في لع م الاظاة دقظ ا تسظدا  كالا ال مظتة لم ا ل
لع تدا غتت اا بعض الاللللللللللتاة لظل قي المظ عي اللبتتا ق  ش قى ل مظتشي لع ا  لللللللللظسظة 

لتا خالل  لظس تح بمع ل  53تفي  لال لي البتقالق الكح دف  الاللتا الى ال مظتة لم ا 
ح ت للظ ل الامظ ي نتح تظظهتا ال مظتة هذه شع بت ت للت)ي ل دقظ ا في لل شمظتة. 3-6

تش ذا نذلك ل عقبمظ تشقلقط شقلقط غظل ظ س)ى اوحض  االاللتاة فعر لظ ش مظتة الاللت 
الالللللللتا الم مظتشي لظلايت ل حجي ق   صللللللعر س)ى ال ظنت سرمظ الاصللللللالل س)تمظ تل  

  . ففي نظلي  للال للي البتقالا  مكح جمالمكظفايذلك فعمكح اا شقلل غل هذه ال بععي في 
ظ نمز اوشلللليظح تاتقمظ بع  فتش قمظش لرظ للللر ا للللفل اوشلللليظح نتت اس اد لبتتا لرم

  يم  القالت تبع م.
الظ المالة ال بععي في الالللللتاة فمال امظ ي الاعظا ل)الللللتا اللظل)ي تفي هذه الميمالسي 
لح اللظ رظة ق  شلالا نعظا الالللتا اللظل)ي قصللتتا ج ا. لمظ في بعض أاالاا ذبظي لظيال 

في نتح  ا بالا 16ال العقل شععش اللغظاة نالالي تفي ا نتت شععش لع ا  ظسظة
ل  م  القلللعكظد لللري في بعض  17 لللرتح تب  )ر االت لتتح  10ق  شعمت الم)لظة الى 

 دتحا نعظشمظ.
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اجزاء تهرظك سالالل لتتتا شعات في العمت لح أهممظ الغذاء تسظدا فظا الالللللللللللللللتاة ذاة 
تاضللللللللللللللاظ في افتاد  الغذاء شظاتت لتتت لمظ في ذبظي لظيالم تب متاااتبي ا شععش الفم 

الفقس لالتا ل الالتاة اليالا لتتتا تبظلتغم لح ذلك فظلبتقظة الا يتي مالرال تق  ش ا
Trogoderma tarsalis  أحبعي شلللللللللمالح نترمظ لم ا شصلللللللللل الى  غذاءق  شععش ن تا

 تسلتتا شمتا.شصل الى أحبعي ش امل التتقظة ال ظلغي اليالا لم ا 
يعات س)ى اسمظح الالللللتاة هي العالالل اليالبي تالتاالبي هي اكتت  تالعظلل التظاي الذي

العالالل ال بعععي شظاتتا في الالتاة تبمكح اا شلعف الالتاة افقمظ ل  ال م ل  ال غتت 
المعقالل في دحجظة الاتاحا اا اا ااحشفظا اللللل ي  ات ااا فظض اللللل ي   قلللبر المالة 

ف هي الا  اوس)ى لمع م الاللللتاة تبظلتغم 120oاا شع بت دحجي لمظ تسماللظ فعمكح 
 Celerio aapharbiaسذحاء لالللللللللللتا  15لح ذلك فق  تج  اا سذحاء تان ا لح لل 

دحجي الاتاحا ل ا ال عتض    ظح بيالاحسف تبير اا يالضلل  في اا180oش امل دحجي 
)ى الظ بظلرقللللللللللل ي اا فظض دحجي الاتاحا فظلاللللللللللللتاة اق ح س دحجي التاالبي الماليلي.ت 
. تشمالة لع م نلللللللللتاة الابالي لال ستضللللللللت ل حجي اح ام)مظ اقللللللللبعظ لح احشفظا الاتاش

15o25لم ا االث  للللللللللللللظسظة تبمالة الرال لال ستض ل حجي  فo دقعقي. 50ف لم ا 
تسالتا س)ى العالالل القللللللللللللللظبقي فظلمف ت للللللللللللللظة تال ف)عظة بظاالاسمظ الم  )في شلالا ان  

 .او  ظي المقعتلي سح المالة نتح الالتاة
  :Mating (copulation)التزاوج بين الحشرات 

ال لظات ات ال رظ لللللل هال القلللللمي ات ال ظصلللللعي الممتزا للل اللظ رظة الاعي تال ي شفصللللل)مظ 
سح غتتهظ لح اليمظداة تلمظ لظات الاللللللللتاة لظ رظة أحضلللللللعي لظا س)تمظ اا ش رظ لللللللل 

 ظشي هذا ب تبقي ش للللللللللمح نمظ تصللللللللللالل الاتالااظة المرالبي الى نالب للللللللللظة اااظث. تا ي
بعكس بعض اللظ رظة الاعي المظ عي ال ظحجعي ااخصللللظي اا بظاشصللللظل الم ظشللللت ات لظ 

في بعض  لظلمقظبضتب م ال )قعح بمقلللظس ا بعض اوس لللظء المقلللظس ا   قلللمى بظل زاتر.
ي تق  ش  خل أاالاا لح الالتاة المظ عالذلالح ات بمقظس ا ح   ااحجل االظلعي لمظ في 

   )ف ال زاتر لتتتا نتح الاللللللللللللللتاة، فم عم  ال تح. سم نرفل قال قتتا اا للللللللللللل للللللللللللللعظح 
 ي غتت اا بقعي الاللللتاة بتاجمظ بظن اث أصلللالاة سز ي الر ظاظة تالصلللتاصلللتت شيذي ا
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لعقلللت س)ى هذه ال حجي لح التتلظاقلللعي تل  اا غظلبعي اواالاا الاللللتبي ش صلللتف اارظء 
أي ال  ظء  - عيظة اوحضللللللللفي لتتتا لح الاتالاا شمظشزتاجمظ شصللللللللتفظ ي لللللللللظبي ل  لتتال

الذلت ل مت اااتى ل ظشلللتا تب قلللظاي اا اا هرظك نتح الاللللتاة الت)ي خظصلللي شلظد اا 
تاالت)ي ااشعي شالضللللللللللللللح الميمالسي لح اللظ رظة. شلالا فتب ا في غتان مظ لح لتل ش)ك 

 اكتت أاالاا هذا ال صتف غتابيخ
م ااتظه تسر لظ شق  يت ش)ك ل)عا فمتال ي)قي ذلت ذبظبي العقتي بق تا لح افتاي لعظني الظ

 Empidاااتى لقتبرمظ. تفي ذبظي اللللللللللل تالغذاء المق م ي م ال زاتر تبذا شقل فتصي اف تا
ش صلللللتف الذلالح ن ى  صللللل ظد نللللللتا صلللللغتتا ذبظبي ات بعالضلللللي لتال ام  ق لمظ ااتظه 

 تاارظء االغظلمظ بظل صظص فتبق مظ ي م ال زاتر.
ض ع صللل ظد الذلت فتبقللل ه تب)فمظ ن  Hilara قلللمى  Empidتفي االا اخت لح اللللللللللللللللللل

لت في بعض ش)ك ذت بظللالاتبت تب)عقمظ لالاتى ل  صللتف لعمظ ام ي زاتجظ تق   صللل اا
اواالاا ن)عم اي ااعي لعم اخت الى اا  ي)ر ااتظه أي شلللللللللللي ن ى لال لظا جمظدا فق عي 

جت ا  )فمظتبغقش ات أي جزء صلللللللللللغتت لح ا ظة لظ ي ات ن ى نللللللللللللتا صلللللللللللغتتا لت ي 
بفك غالف ه ي مظ ي م ال زاتر تا يمم بع هظ  تنترمظ ش لللللللللللللللغل لألاتى ق لمظ ام  بظلاتبت

تهرظك حتا ح خظصللي شفتيهظ الالللتاة  ال ي اا )ت س)تمظ. ال  لي ل ى تا لعف شللللف
الى اااظث نتا اي  حالذلال  شريذيشقللللللللللللللظس  س)ى يشمظم سم)عي ال القي ففي الفتاشللللللللللللللظة 

لق عي لح تحقي  الذلالحخظصللي شفتيهظ اااظث تق  شلالا هذه التا اي قالبي ل) حجي شيذي 
لذلك في نظاة  ا ث فتمظ العكس الللللللللللللللظف ل)الاي نمذه التا اي تشا ث هذه ال ظهتا 

ش ات فتمظ اااتى سح الذلت  قظس هظ في ذلك حا ا ه  Hepialus humuli اللللللللللفتاشي 
الغظ ي المرللللللللللالدا لح ال )قعح هي ااخصلللللللللظي تا عيي اونعض البتاق. ال ظصلللللللللي تلالاه 

هي البعض الم لالا تلعس الميظل هرظ ل)ا يت سح فقلللللتاللالجعظ ااخصلللللظي  يااخصلللللظ
تشلالا البعض فظلذي يممرظ هال البع لي في ذاشمظ تلظن  ن)قظة  ل)قل)ي ال  الح في نعظا 

لالا ق  ق عت نريظح حن)ي الالللتاة. تسر لظ ي ظح لالللتا لظ اا ش لل  أتلى نع للظشمظ ش
نعظشمظ لعد ي ح ظلي لفتتضي س)تمظ في هذا اللالا العتبض. تشلالا ااح ق  اا مترظ الى 

 .لح اللظ رظة الاعي اا تهال االح البع ي الفتب الظ ان  ااظ به نعظا هذه الميمالسي 
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 مقدمة
لك  يط أو البيئة الاه السللك ه    مل ا اتجللال ا ت الاه ها ا   ال  لح ال ه        

، ف لب ث عح الطع م وال اب مح األعداء ومق ومة الااوف البيئية ال اطافة هعيش في  
، ةلك  لن ت ال ية ال خاكفوالازاوج والا  ثا ورع هة الصغ ر ج يع   ت ثا جك كي ت م يزة 

ولقد ت كح اإلنسلللل   مح معا مع هلللللال ل نا ال  لن ت وهراجللللال ل   مح ف   السللللك كي ت 
ال  يزة ألن اع ال  لن ت ال ية وم صللللللللللللللة تكن الاه تدما ولللللللللللللل ح ا ا  م تل وا اي ج تل 

 ك ل ي ان ت الاه اعا ه اصطي ه   لغنالل أو الاه تن فسل عكى الغناء.
ت ال  وا ونايلة الاط ر العك ه ازهاه ا ا  م العك  ء والب  ثيح بدراجة فه ال ق       

جلللك ه ال للللاات ال خاكفة ورلن لغاد اجلللاخدام نا لر  نا الدراجللل ت فه مك ف ا   مح 
معا الع ا عكى ت  يا اإلشلللللللللل رات واتجللللللللللال ا ت الاه تا ا    نا ا ف ت لك نب  ت 

 ال خاكفة. 
 :اساسيات وتعارف مهمة في السلوك

جنسعى  ن  إلى عاد األجس والق اعد وال صطك  ت الخ صة ب نا السك ه ورلن لف   
 :الكا ع م إلى مل  عايح ال لاة. وي كح تقسي  جك ه السك ه فه ال لاات

: و   السللللللللك ه األجلللللللل ل ال  يز لل يي ال ي ان ت والن  Orientation: التوجه أولا 
، ف لا جل األوله لك  لح لك نب  ت البيئية ه ثا مل ا ال اك ت الاه يبدي   ال  لح ال ه

ال ه هعنه ال يفيللة الاه هسللللللللللللللاقا أو هلكس في لل  ال لل لح ال ه عكى ال كلل   أو العلل للا 
ف ق ف الفااشلللللللللة عكى ال رقة النب تية رافعة أجن ا   ل عكى ه ثا   لة ت جل أوله ، أم  

 رة ت ثا معك مة معينة الا جل الث ن   فيعنه الا جل اجللللال اة إلشلللل رة أو منبل. إ  اإلشلللل
مح البيئة أو م يط ال  لح والاه تق با مح ال  لح ا جلللللللال اة جلللللللك كية معينة. إ  معا  

غايزية ه كح  الا ج  ت الاه ها ا   ال  لح ال ه ل نا اإلشلللللللللللللل رات  ه اجللللللللللللللال ا ت
 :تقسي    إلى م  يكه

: و ه األشلللك ا األكثا اسللل لة لكسلللك ه الغايز   يث أ  Reflexesاتنعك جللل ت  -1
نفخ تي ر مح ال  اء عكى صلللاصلللا واقر فه أرولللية ال طبخ تلعكل ياك  ل م م 

، كنلن فإ  وولللللي   جز أم م ني  ت ها ما اكة مسلللللامي  ل سللللل فة قدم أو أكثااخط 
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،  نا اتنعك جللللللل ت ت ثا اجلللللللال ا ت تا قر ث  تع ه أهراج   إلى الخكرجللللللليلعك   
و ه عب رة عح تف ععت لك اب أو  Instantaneous responsesل اية أو آنية 

 الالنب.
: و ه اجللللللللللللللال ا ت تاه  إلى زي هة ال اكة Kinesisاجللللللللللللللال ا ت غيا م ج ة  -2

العللللل الية ود  شللللدة اتجللللال اة تاب يح تبع ه للللللدة ال نبل أو ال  فز. إ  اتجللللال اة 
، ة مح هو  الالللرثيا عكى اتتلللل ا اكلللتاه  إلى زيللل هة ال Kineticغيا ال  ج لللة 

ويطكق عكى اتجللللللللللللللاللللل اللللة لك نبللللل ال اللللدرج الللللن  ياه  إلى زيلللل هة ال اكللللة الللل لل 
Orthokinesis  أ  اتجال اة غيا ال  ج ة ال سامي ة في   هطكق عكى اتجال اة

ل اة غيا أ  اتجا Klinokinesisال اههة إلى زي هة معدا أو نسبة ال يع  ا للللللللل 
تع ع   Klinokinesisو  Orthokinesis، إ  كع ال اكايح  ال  ج لللة لك يع

عكى  اكة ال ي ا  إلى مك   م  أو اق لل في   ويسللللللللللللللاليب مح معل    لكال  ة 
 وال اارة وتدرج اإلو ءة.

: و ه  اكة ا تل ا أو اعيداه Tropismاو  Taxesاتجلللال اة أو ال اكة ال  ج ة  -3
 اكه عكى ل ا مط ماور ال نبل مح عح مصللللللللللللدر الانبيل و ه عب رة عح ت جل 

 :ة ال  ج ة تبع ه لن ع ال نبل إلىمصدر انطعقل وتقس  اتجال اة ال اكي

 : اتجال اة لكض ء.Phototaxis –آ 
 : اتجال اة لكاعم.Skototaxis -ب
 : اتجال اة لكل ربية.Geotaxis -ت
 : اتجال اة لكايح أو لكاي رات ال  الية.Anemotaxis -ث
 : اتجال اة ال ي ي لية أو اتجال اة لكاوالح.Chemotaxis -ج
 : اتجال اة لك س.Thigmotaxis -ح

: وي للدث  لنا الا جلل عنللدم  Transverse Orientationالا جلل ال سللللللللللللللاعاد  -4
هصللللطر جسلللل  ال ي ا  لزاوية معينة قايبة تتل ا مصللللدر ال نبل ود  مح أ   أن اع 

ة لللللاات ا ل اكلك  الن  هسلللل حب صللللكه لكضلللل ء و الا جل ال سللللاعاد    الا جل ال
ل سللل ف ت اعيدة إلتب ع مصلللدر الضللل ء ك      ال  ا ا لنسلللبة لكن ا ون ا العسلللا 
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والفااش ت والزن بيا الاه تابي  نا الن ع مح الا جل. م   جبق يابيح أ  اتنعك ج ت 
Reflexes  واتجللللللللللللللالللل الللة غيا ال  ج لللةKinesis  وال  ج لللةTaxis  والا جلللل

تلللللللكا ال ك ن ت األجلللللل جللللللية لسللللللك ه  Transverse orientationال سللللللاعاد 
تا ا فه كثيا مح األ ي   جلللك كي ت معقدة، كنلن فإ   ال للللاات، إت إ  ال للللاة

ولنلن  Preprogrammedت لد ومع   ن  رج جلللللك كية مسلللللبقة الباملة  ال للللللاات
ل نا  Stereotypes behavioreف ه تا ا م  هعاف ا لن ط السلللللك كه ال لسللللل  

الفقاية و  لاغ  مح وتهت   ومع    ال لللللللللللللللااتالسللللللللللللللك كي ت ال باملة، وكنلن فإ  
جللك كي ت   الغايزية أو مسللبقة الباملة فإن   تسللاطيي أ  ت جللي وتن ع مح جللك كي ت   

 ب اجطة الاعك . 

وتللللكا األجللل ل  :Communications & Signals: التصااالت واارااارات ثانياا 
 يث أظ ات الدراجلللللللللل ت أ   ال لللللللللللااتفه جللللللللللك ه  Orientationد الا جل الث نه اع
القدرة عكى اتتصلللل ا مي أبن ء ن ع   فضللللعه عح قدرت   فه ت ييز اإلشلللل رات  لك لللللاات

 :يل فإ  اتتص تت ت    عكى ن عيحالاه تصدر   األن اع األماى وعك
و ه : Intraspecies Communicationاتصللللل تت أو إشللللل رات وللللل ح ن عية  -1

اتصللل تت م  ة لكازاوج وتلنب ال خ لا والال ي وغيا   مح السلللك كي ت الخ صلللة 
 ارفااه الن ع ال ا د.

: و ه Interspecific Communicationاتصللللللللللل تت أو إشللللللللللل رات بيح ن عية  -2
مل  عة اإلش رات الاه تس ا مح ع كية إهل ه ال فاال أو الطفيا لع لكل ال فضا 

 ضا.أو إهل ه ا فة لع لك   ال ف
اه م   ه فه مك ف ة  نا إ  ف    نا اإلشلللللللللللل رات وت  يا   اطايقة م  ه كح أ  تكعب هور 

فه ع ل  ال لللللاات ت ت ثعث م اولللليي  وعكى ولللل ء م  جللللبق يدما السللللك ه ا ف ت.
 ماصكة ببعض   اتص ت قد هك   وثيق  او غيا وثيق و ه:

  Tropismsاتجال ا ت 
  Instinotsالغاالز 
  Intelligenoeالنك ء 
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  Taxisاو  Tropismsأول(: الستجابات 
ب   مب شاة او عح لايق غيا  تارثا بيئالل ية ت  ط ا اثاات اوال لاات ككا ال  لن ت 

 مب شا و نا ال اثاات ام  كي ي وية او لبيعية منض ة ت ت أن اع مخاكفة.
 نا اتجللللال ا ت   ور    إ Tropismsرهوه األفع ا الن تلة عح  نا ال اثاات تسلللل ى 

اتجللللللال ا ت  ألن اعار  ف ل لللللللاات تنقسلللللل  ا لنسللللللبة  جلللللل لبةقد ت    م جبة وقد ت    
ل  وا   اتجللللللللال ا ت فه ع  الارثاال خاكفة وعكى  سللللللللب ن ع   الى م جبة او جلللللللل لبة 

 ال لاات  ه:
1- Chemotropism  اوChemotaxis : ويطكق  نا اتصلللطعح عكى اجلللال اة

فه اماي ر األمكنة  الارثاوتسلللافيد ال للللاات مح  نا  يةال ي ي لال للللاات لك اثاات 
ل وي بيض   ف ثع النا ب األزرق هضي بيضة عكى الك   الط زج. بين    ةال ن جب

اللك ه( بيضللللللللل   عكى الك  م ال لففة  اللبحتضلللللللللي أن اع مح الخن فس  منفسللللللللل ء 
 لدروجلللللللل فيعاوكنلن ف لاال ة تلنب كثيا مح ال لللللللللاات ل وللللللللي البي  ف لنا ب 

ينللللنب لكث للل ر الاه تلللل وزت ما كلللة النضللللللللللللللر  يلللث يا  في للل  تخ اات ماكبللل ت 
وات   د الخفيفة وكثيا مح ابه هقيق ت والفااشللللللللللللل ت ينلنب  ك ل  تتكي ي لية 

ا إلولللل فة الى ال ان   او اشللللك ل   والخنفسلللل ء الي ا نية تنلنب  باال ا  الى اتز  ر 
وقلللد تسلللللللللللللللل علللد  monoatomioينار عن للل  ال   تت األ للل ههلللة  الاه الى ال  اه

عكى ازواج   فبع  اتن ث  العب رية كثيا مح ال للللللللاات فه اتجلللللللال اة ال ي ي ل
ال  ج هة عكى  نتنلنب الى روالح م صللللللللللللللة تفاز   النك ر مح تااكيب معينة كاك

اجن ة رك ر اع  ابه هقيق ت او ال  ج هة فه صلللللدور رك ر اع  صلللللااصللللليا 
ل ر وكنلن ف   لبع  ان ث الفااشلل ت غده ماصللكة ا لة الان جللا ورات رال ة األشلل

 م يزة تنلنب الي   النك ر.

ل لللللاات مح م اه ية فا ثا فه نف ر كثيا مح اجللللال اة السلللل لبة لك اثاات ال ي ي لام  ات
األمثكة عكى رلن    فعا كا مح النفق ليح ومزير ب رهو الط ره  معينة ولعا مح اووح

  ف ر الط رهة لبع  أن اع فااش ت العال. ت وكنلن ماكب ت اللك لاا
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مح ويقصلللد ال اتنسللل  ب  :Thigmo-(Stereo)-tropismالسااتجابة للمنا   -2
ب ال للللللاة لك ك ث فه مك   نة و  عنى اما    ياو اتلاصللللل ق ار د السلللللط ح ال ع

معيح او رغبا   اللللديدة فه اتباع ه عح مك   م  وع  م  ف ا ال لللاات ت ب ات 
 ت الد   جيدا وا  الاع ش ارمكنةتعيش فه  صللللل ر وتكاصلللللق كثيا مح ال للللللاات 

اتف األما ر وفه أن اع مح ال ح قد يبكغ اتما مح شللدة  ل  بكغتالى ر  عة  هع ه
لسلللللللللطح ال  ج هة عكيل انل ل  ازعر فاه وا د وت اه لنار عح الاصللللللللل ق اتفااه ا 

 رلن م جة  اكية فه كا اتفااه.

و ن ه كثيا مح ال للللللللاات تفضلللللللا ا  تعيش فه  ز  ة( ك   فه ال للللللللاات القللللللللاية 
األن اع   لدال ل   لكنبل تل ت وعكى العكس فقلد هفضلللللللللللللللا ا قوالن لا وكثيا مح أن اع الب

اع  ابه هقيقلل ت ف ه تعللنر و يللدة ماللدليللة فه العزلللة ك لل  ه للدث فه  لل لللة تعللنيا 
 ال  اء.

و   اتصلللللللطعح الن  هعبا عح انلناب  :Hydrotropismالنجذاب للرطوبة  -3
ل  ازي ت  Hydroporusال لللللللاة الى ال  ء او الال  ة ف ثع فه   لة  لللللللاات 

تاجي مب شللللاة الى ال  ء وقد هك   رلن ال اثا جللللكبي  ك    فرن  اعيدا عح الللللل ل  
اع  الث قب ت مح الخن فس الاه تفضللللللللللللللا اتمللللللللللللللل ب الل فة وكنلن ف لن ا  فه

 كح الل فة ل وي البي . األبي  هفضا اإلم

ومح ج نب اما ف   الال  ة الل ية تكعب هورا   م  فه لب ع كثيا مح ال للللللاات وقد 
ومعا  ال لللللللللاات  Humidotropismهطكق عكى اجللللللللال اة ال لللللللللاات ل نا الال  ة 

 لللللاات  اعكس Glossinaمح الال  ة مثا  لللللاة  تضللللي بيضلللل   عكى هرج ت ع لية
 جدا مح الال  ة. منخفضةال ب ب وفااش ت العثة الاه ه كح ا  تعيش ت ت هرج ت 

ية  -4 مائ يارات ال ويقصلللللللللللللللد ب لل  القللدرة عللا الثبلل ت  :Rherotropismالنجذاب للث
تعيش فه  Gaddisالـ       ال از  فه الاي رات ال  لية ف ن ه اع  ال للاات كياق ت 

األجللللاع جاي ن  وفه  نا ال  لة  ال ي االبطيئة اللاي   والبعص اتما هفضللللا  ال ي ا
األمياة ت ا ى اتل ار ال خاكفة اقطي ال ل رة او ال للللل لش ام  األن اع الاه تخا ر 
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مح ال  صللل ت تثبت نفسللل   ب    ارن اعتزوه  فرن  ع من لق ال لا  ال  له تب را اجلللا 
 جيدا عكى الصخ ر وغيا  .

اجللللللال اة ال لللللللاة  ب  ويقصللللللد  :Anemtropismالسااااتجابة للتيارات الهوائية  -5
 فرن اعالاي ح  اتل الكاي رات ال  الية ف ثيا مح ال لللللللللللللاات ت جل نفسلللللللللللل    سللللللللللللب 

ال  م ش تب ث عح األمكنة ال  هلة  يث تا اجد فه اجللللللللللللللااب   الااقصللللللللللللللة تابع   
 الاع ش ت الاه تعاف ا  تكن اتجااب مصدر وفيا لكغناء. 

ل  ت ح الاي ح  وتسللل عد الاي ح كثياا مح ال للللاات الاه تا اه منلناة لكضللل ء ول 
صغياة تغيا م اتية لا قر او قا اتنلناب ولقد ش  دت اجااب لبع  ال لاات ال

الايح ا يث تاا تطيا وروجللللللللللل   ج ة  اتل الياان   مي كا ماة ياغيا في    اتل ا
 مصدر الايح.

لكضل ء واألل ا  مك نة   مة فه اتجلال اة  :Phototropismالستجابة للضوء  -6
 Heliotropismواتجللللللال اة لضلللللل ء الللللللل س  الارثاعند ال لللللللاات ويطكق عكى 

مدة -كث فال -ول ه نضلللي الضللل ء فه اعاب رن  هلب ا  يدما فه ال سلللب  : ك يال
ا لضلللللللللل ء  تارثااألولية فه ال لللللللللللاات ان   كك    ق لقومح ال  تاتل    -الاعاد

 والبنفسله. ك إلزرق رات ال  جة الض لية  ل ل ا وتنلنب ال لاات اكثا 
قطع   ال  لسللللللللللللللا يح  دث تق م وقد ل  ظ ا  أن اع الن ا تنلنب لكبقي السلللللللللللللل هاء فه 

  هعابا ل رها لفااشللللللللللللللة الث  ر ي  اعكس البقي البيضلللللللللللللل ء وكنلن ف   الك   اتبفن بكد
اللللللللللاقية وعكيل ف   رش الث  ر رشلللللللل  كثيف  اطبق ت مح اللياوالاكن هعابا مح ولللللللل ح 

و  لاغ  مح ا  الفااشلللل ت تنلنب لكضلللل ء الصللللن عه ات ان    ة  نا اتفة.ف  كق ماللا 
 ء اللللللللل س وعكى عكسللللللل   ابه هقيق ت ف ه تنلنب لضللللللل ء اللللللللل س ام  وللللللل تالنب

 ظعم تخاب  وتب ث عح األم كح األكثا  فرن  الصااصيا وأن اع الن ا والن ا األبي  
 .مف جرةق ية  إلو ءاتل  عاوت 

ا  اجال اة ال لاات لك اثاات ال اارية  :Thermotropismالستجابة للحرارة  -7
هصلللعب هال   فصلللك   عح غيا   مح ال اثاات فطفكي ت ال ي ان ت رات الدم ال  ر 

الى ع الك   ا ل اارة والاال ة جلللل ي . وفه ال ث ا الن  جللللبق ركاا ف    ةتنلنب ع ه
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الضلللللللللل رة ا إلنسلللللللللل   تفقس ا لاه ا  ت س ا اارة اتنسلللللللللل   الن   botflyياق ت 
 ال  مكة لبي  النا اة. البع وة لل بتنلن

وال اارة ك   معاوف يكف  أجللللللللللل جللللللللللله فه وولللللللللللي البي  وفقس الصلللللللللللغ ر وفه اع  
تاا ال لاات نلطة عكى كثب   الام ا ليعل  تخافه قبا و ء الن  ر  Carabidsالـ   

ما ثاة ا زهه ه ال اارة عح زي هة الضللل ء. بين   يا قر نلللل ط الن ا والزن بيا فه األم كح 
ة  كح ا  ت    نايلة تنخف د اتو ء نا اتجال اة هواتوق ت الب رهة عند الغاوب و 

 وال اارة مع .
هعز  ماوج ال لللللاات ال  مكة مح العنراى  :Geotropism الساااتجابة للجاة ية -8

 Lyctusال دف نة فه الاا ة الى اجللال اة جللكبية لكل ربية األروللية وتصللا من فس 
وجلللد ا   D. oiliatusج لللة الخللل رج فه ا لللث عح راللل الللة ال قللل ت  الا اهعكى 
ت يا مي اوا مي ط الن لل ر وفه فااة % مح الياقل ت تااه الث لل ر لكاعللن90   اله

 ل وز الدق لق القكيكة.ات
م    ك نت الطبق ت الاه تق بك    اى ل  اقاضللللللللللللللى اتما ت  تقاد فه لبق ت مح 

الى اجللللفا وعكه العكس فنلد ا  اعضلللل    ماللالاصلللل  . معا  الث قب ت ت فا و ه 
ت فا و ه مال ة الى اعكى وتللللللللللللل  د عنراى ال لللللللللللللاات  Agrilus rufioollisمثا 

كى او اجلللللفا ومي ا  معا  ال للللللاات تقر ع هة وروجللللل   الى مال ة الى اع  باؤوجللللل 
. وكنلن تسلللاايح فااشللل ت   وروجللل   الى اجلللفا  Noctudaeاعكى ات ا  اع   للللاات

اع  ابه هقيق ت الاه تللل  د و ه  رئ تاضللح  نا اتجللال اة فه ياق ت البع د وعنا
 .أجفامادلية باوج   الى 

 تطبيقات في الستجابة الكيميائية
مل  عة مح ال ي ي لي ت تاه  الى  دوث تغياات فسي ل جية فه ال  لح ال ساقبا  ن ه 

 : نا ال ي ي لي ت تقس  الى مل  عايح
: و ه ماكب ت تسللللللللللللللاخدم لكارثيا فه  Allelochemicalsأولا : الكيميائيات الحليلة 

 :اع ال خاكفة وت    عكى ن عيح    الادامعت بيح األن  
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: و ه ماكب ت ينال   أو هطكق   أ د األن اع هسلللل ى  Kairomonesال ياوم ن ت  -1
أو الب عث ويا  اجلللللللاعم   مح قبا أفااه ن ع آما ويسللللللل ى ال سلللللللاك  أو  ال صلللللللدر

ال سللللللللاقبا وتكعب ال ياوم ن ت كل را ت غنالية أو م فزات ل وللللللللي البي  ورلن 
،  ساك ز   ال ياوم   فه ال  لح الاعا  هاه عكى لبيعة اتجال اة السك كية الاه  ف

 Brassicaceaeمث ا رلن وجد أ  العديد مح النب ت ت الا اعة لكع لكة الصللللللللللللللكيبية 
مثا الك  نة والباوك له تنار معقد كي ي له هسللللللللللللل ى بزيت الخاها ال ك ك جللللللللللللليد  

Mustard Oil Glucoside نا الزيت هعطه رال ة م يزة ل نا الع لكة النب تية  ،
 Cabbage Butterflyفااشلللللللة الك  نة ووج ه  نا الاال ة هفسلللللللا جلللللللبب انلناب 

والعديد مح ال لللللللاات األماى الاه تاغنى عكى م  صلللللليا  نا الع لكة  يث هك   
النب ت    ال صللللللللدر الب عث ل نا الاال ة والاه تسللللللللاخدم لصلللللللل لح أو ف لدة ال  لح 

 .(1-3اناا اللدوا   ال ساك  الن  ب اجطا   هلد الع لا وياغنى عكيل
ر : و ه ماكب ت كي ي لية تع ه ا لف لدة عكى ال  لح ال ناAllomonesاألل م ن ت  -2

، وي كح ل ل م نلل ت أ  تع للا ك  اه للل رهة أو م اه معيقللة لكاغللنهللة أو ال فاز ل لل 
 دهة لك  لح ال ساك  أو ال ساقبا.وووي البي  و نلن ت    م 

كنلن فإ  زيت الخاها ال ك ك جللللليد  والن  ك   ج را ه ل للللللاات الع لكة الصلللللكيبية  ه 
فه نفس ال قللت ملل هة للل رهة ل لللللللللللللللاات أماى وعكيللل فللإ   للنا ال لل هة ه كح أ  ت    

 ك ياوم   ماة وفه أماى تع ا كرل م  . 
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 أمثلة عن بعض كايرومونات النبات المتطايرة والجاةبة للحشرات  :(1-3الجدول )

 ال صدر Kairomoneال  ياوم    ن ع ال لاة

 ف ر ج ق النرة وهوهة 
 عاانيص النرة

Phenylacetaldehyde مي ط النرة 

 الخ خ Terpineol acetate عثة الف ك ة اللاقية

 الاف ح -Farnesene, ethyl-2,4-decadienoate عثة ث  ر الاف ح

 أز  ر أو قداح الخي ر Indole منفس ء الخي ر ال خططة

 ,Eugenol, Isoeugenol, Cinnamyl هيدا  اللنور

Alcohol, Cinammaldehyde, Indol 
قداح الخي ر وماكب ت 

 مصنعة

 البط ل  Trans-2-hexen-1-01,cis-3-hexen-1-01 منفس ء ك ل راهو البط ل 

من فس الك  نة الباغ ثية 
 ال خططة

Allyl isothiocyanate الصكيبي ت 

 الباجي  ال ك  Coumarin ج جة الباجي  ال ك 

را اة ف ك ة الب ا 
 ال ا جط

Terpineol acetate, -Copaine,  

-Ylangene 
 الف اكل ال خاكفة

 البصا Dipropyle disulfide را اة البصا

 ,Trans-asarone, Trans-2-hexenol را اة صدأ اللزر

Hexanal, Heptanal 
 اللزر

 ,Butyl 2-methylbutanoate را اة ث  ر الاف ح

Propylhexanoate, Butylhexanoate, 

Hexylpropanoate 

 الاف ح
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: و ه أهضلللللللللللللللللللل ه ن ع مح ال ي يللللللل ليللللللل ت ال كيكلللللللة Sinomoneجلللللللللللللللللللل ين م    -3
Allelochemicals  الاه ت دث اجللللال اة جللللك كية فه الن ع ال سللللاك  ت    ن فعة

أو مفيدة ل ا مح ال اجللللللا أو الب عث وال سللللللاك  وتخاص السلللللل ين م ن ت ا لععق ت 
، مث ا رلن رال ة الز  ر بيح ال  لن ت Mutualistic relationshipsالاع هللللللللية 

 ت عكى تلللنب الن للا وال كق لل ت األماى لاكميح النبلل ت و للنلللن ت صلللللللللللللللا ال كق لل
  الا يق ويا  فه نفس ال قت تكميح النب ت لض    اجا اار ن عل.

و ه ماكبلل ت كي يلل ليللة هطكق لل  أ للد أفااه الن ع  :Pheromones: الفيرمونااات ثااانياااا 
وتاثا فه أفااه أماى مح نفس الن ع، وي كح تقسي  الفيام ن ت تبع ه لعجال اة السك كية 

 الاه تسبب   إلى م  يكه:

: و ه ماكبللل ت تطكق للل  أفااه Aggregation Pheromonesفيام نللل ت الال ي  -1
، مثلل ا رلن الن ع ل فااه ال طكقللة لكفيام    ن ع معيح وتلللنب أفااه أماى مح نفس

 رك ر ودن ث ال لاات إلى اعض  . البق الناح الن  هطكق فيام   تل ي هلنب 
تسللللللل عد عكى ال اب  :  نا الفيام ن تAlarm Pheromonesفيام ن ت الا نيا  -2

كن ع مح السللللك ه الدف عه و ه ماكب ت رات وز  جزيئه منخف  تنالللللا اسللللاعة 
، ك      ال  ا فه اع   اة ول ن   تبقى لفااة قصللياة فقطمعا الخكية أو ال سللاع

أن اع الَ ح الاه تطكق فيام   ت لنيا  عنلد وج ه ال فاال لا لنيا اميلة أفااه الَ ح 
 اللزء النب ته الن  ت جد عكيل.   عح ال رقة أوالاه تبدأ ا ل اب اعيداه 

: و ه مح أكثا أن اع الفيام ن ت ال  ثقة Sex Pheromonesالفيام ن ت اللنسية  -3
وتخاص النب كع اللنسللللللللليح لبعضللللللللل    لزي هة ا ا  لية الازاوج وتطكق ع هة مح 

، وقد وجد أ  ال لللاات ت     سلل جللة أفااه مح اللنس ا ماأ د اللنسلليح للنب 
 ل  ية وئيكة جداه مح الفيام ن ت اللنسية وم صة  لاات  اشفية األجن ة. 

: فيام   تطكقل شغ تت الن ا لعجادتا Trial Pheromoneفيام   تابي األثا  -4
 عكى أم كح وج ه الغناء أو الاعه واناق ا الن ا مح مك    ما.

نالللللللللللل ر : فيام   ه فز ع كية اتEpidiectic Pheromoneفيام   اتنالللللللللللل ر  -5
 لاخفيف الال ي أو اتزه  م عكى مص هر الغناء.
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: فيام   هع ا عكى تغييا اع  Maturation Pheromoneفيام   النضللللللللللللر  -6
 الع كي ت الفسي ل جية مح أجا إهص ا ال  لح إلى ما كة النض ج اللنسه.

 توجه الحشرة إلى مصدر الفيرمو  
 Insect Orientation To Pheromone Source 

 :جل ال لاة إلى مصدر الفيام   و هالعديد مح النااي ت الاه تفسا كيفية ت   ن ه 
 Positive Anemotaxisنااية الا جل مي الاي ر ال  اله  -1

 نا النااية تكقى قب ته مح معا  الب  ثيح فه  نا ال ل ا وتق ا أ  ال لللللللللللللاات تا جل 
ن  ه  ا الفيام    اى تصللا إلى مصللدر الفيام   أو الاال ة باابع   لكاي ر ال  اله ال

إلى مصللللللدرا ويع ا الفيام    ن  عكى اجللللللا اار  فظ الا جيل افعا الاي ر ال  اله وفه 
غي ب ال نبل، أ  عندم  تفقد ال لللللللللللللللاة الاي ر ال  اله ال   ا ا لاال ة الخ صللللللللللللللة فإ  
ال لللللللللللللاة تفقد  نا الا جيل ور    تسلللللللللللليا فه اتل ا آما وتسللللللللللللا ا فه الطياا  اطايقة 

ولة والخطر  اى تسللللللللاعيد مسلللللللل ر   األصللللللللكه ورلن عندم  ت اد  إلى تي ر ال  اء ال   
 ال   ا ا لاال ة. 

 نااية اناق ا الس  ب الخيطية لكاال ة  -2

Filamentous Nature of The Odor Cloud  
 نا النااية تق ا أ  ت جل ال للللللللللللاة إلى مصلللللللللللدر الاال ة هعا د عكى أ  ال  اء ه  ا 

يا ما  ثكة ود  لياا  ال لاة فه اتتل ا الص يح ن  ية مصدر ج ب رال ة ميطية غ
الاال ة يا  مح معا اجللامب ا ال لللاة أثن ء الطياا  ل عك م ت  سللية فه صلل رة جللكسللكة 
ي مح النبضلللللللل ت الن تلة مح ماور   معا اللزيئ ت رات ال ث فة الع لية والاه تاب ها م

ت ال لللاة تل ا مصللدر الاال ة تقا الفااة ، وكك   اقاا اللزيئ ت رات ال ث فة ال نخفضللة
بيح النبضلللللللل ت وت افظ ال لللللللللاة فه  نا ال  لة اخط لياا  ث بت وفه غي ب مصللللللللدر 
الاال ة أو عندم  تط ا الفااة بيح النبضللللللل ت تسلللللللكن ال للللللللاة فه لياان   مط ه ماعاج ه 

 وتفاقا  نا النااية إلى الال رب الاه تايد  .
 Infrared Orientationال  ااء نااية الا جل ا ألشعة ت ت  -3

وتق ا  نا النااية أ  ت جل ال للاة مح مسل ف ت اعيدة ل صلدر الاال ة ت ه كح أ  يا  
،  نا النااية ل     يا  بارثا األشلللللعة ت ت ال  ااءمعا وجلللللط مح جزيئ ت الاال ة ودن

 تكَق قب ته ل د ا  . 
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  Instinctsثانيا( الغرائز 
الل ن لل  الطبلل ع  االزا اتصللللللللللللللطعح ول ح ه كح ا  تعاف الغاماكفللت الاعايفلل ت فه  للن

الصلللللغيا الن  هخاج مح  ف لزنب ر ت ال ا صلللللا عكي   بع تل رب ال  رشلللللة او ال  اءم
  ول  ياكق اهل تعكي  ت فه  ندجللللة العللللل ش عللللل بنى( يللن  ل  ياى ابدا  اب يوا لعللللل

تااا فه وقال ال ن جب يبنه عل  مط اق  ت  م ال ط اقة لكعش الن  ماج منل والن  تبنية 
تعكي  ت او  ا كا افااه ن عل. ث  ه دا بنفس الغناء ويضلللللللي بيضلللللللة بنفس الطايقة بع 

ح ال اثاات ينار عنل م أكثاايزة  ه انفع ا او اجللال اة ك لح م  ل اثا او والغ تل رب.
عدة انعك ج ت ماتبطة ومان جقة فه جعجا مح الاصاف. و نا ال اثاات ام  ا  ت    
رات مصدر م رجه عح ال لاة او مح هاما ال لاة نفس  . وي كح ا  هق ا ا  العزيزة 

 أهنىاالز تا  هال   بع والغايزية  ا ت الغت ت رث با الن  ي رث    القدرة عكى اتجال
قدة ة الى تل رب او ماا  ولنا ف ه غيا ماتبطة ا بارات با  ه انعك جلللللللللللللل ت مع  ج

 ية تع ا فه تا اي منا  فه إهق ع مال نس.لعدة ماثاات لبيعية او كي ي ل
ي البي  فه ة اجللللللللللللال اة لع ا وا د ماثا ف ضللللللللللللع غايزة ووللللللللللللايز ن هرا م  ت    الغ

 ة والال  ة والطع  وال ك س.الدروج فيع م   ه ات نايلة لعدة ماثاات مثا الاال 
ع فه أن اع الزن بيا ثايزية غيا مانة فه ال لللللللللللللللاات ف ع هة ت    اتجللللللللللللللال ا ت الغ

مح اتف السللللنيح وكنلن ه كح  اتنفااههة تبنه العللللل ش فه نفس األمكنة و نفس ال  اه
ا  ي وللللللح ال ثا اتته  نا الا  اة فه ال ند ومعا شلللللل ا م رل تللللللل  د اع  افااه 

لللل لاة عكى ج انلللب جبللل ا ال  عهللل  ر  للل  ل اثاات ج يلللة او  Pierid braddioa مح
غيا   غيا انل معا أواما شللل ا ابايا تلللل  د اتف مح  نا ال للللاات ل لاة صللل عدة 

ال  ا م وياس ءا ال اء م  الن   مصيا  الق   الى ق  اللب ا  يث تكقه  ن ه بيح ثك ج 
غيا ا  ال ميقة الاه تق ا ا   نا ال خك ق ت يدفي  ن  ال للللللللللللاة لك  ت  كنا ا لل كة  
ل    لاتلوفه اللااه واثن ء    عية تبقى ق ل ة،غيا ق هرة عكى تلنب  نا ال  رثة الل

فاد واعااد ملا  م له لايق السللاب ف   ال ئ ت مح افاهاا تكقه بنفسلل   فه ال  ء 
   تف يا  يث هلاف   الاي ر الى  يث ت تعك . أهنىبع 
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مح قاو  اجللللللللالللللللللع ر   ول   دث وقطعت  هال  ه  فايسللللللللالم   الزنب را ه  ا مومث ا ا
ومح ن  ية أماى فكبع   .فايسلللللللللال الزنب ر فه   اقاو  اتجلللللللللاللللللللللع ر  نا ت ا ر 

الب نية تع ا عللللللللللل شلللللللللل    لب ع   ت  ياا لفيف  ف لزن بيا اال لللللللللللاات القدرة عكى ت  ي
 ل اجلللللللللهاو ال ب نه وعكيل فيعابا بن ء عش عكى الفااء ال غطى  ل ملللللللللل بمعصلللللللللقة 

 جي رة ت  را غيا ملك ه فيل لاكن الع هة فه بن ء العل ش.
لنفس ال اثا او اإلصلللللللللاار عكى نفس الفعا ظ  اة م يزة فه  اتجلللللللللال اةويعابا ت اار 

ك    ن فنة و  لصدفة   فةالزن بيا ش  دت و ه تبنه عل   فه  أ دا   يث  ال لاات
 الزنب روفه كا ماة ه  ا  الزنب رالعن كب ال بياة قد نسلللللللللر بيال فه لايق لياا   أ د

عح قطعة  لكاخكهفيضللللللطا  العن ب تبياة ك   هصللللللطدم اخي ط  كاة الطيح ليا  تللللللليد
مح قطي الطيح ت ت  كبياةهع وه  نا الع ا  اى تااك ت اعداه  الزنب رالطيح واجللللا ا 

 يا  الاعليش عكى مط ات ثعث: Sphexالن فنة. ومث ا اما: فه ا د زن بيا 
 ث  تكميل قايب  مح فا ة بيال قا صاصا الزنب ر تلا انثى  -1
 تفايلية ةتدما اتنثى الى بيا   لاق م ا   هاح انل ج ل -2
  ب الصاص ر الى ال نزاسث  تخاج لا -3

ار فا ة العش قكيع الى ال راء اثن ء م  ت    اتم وعندم  ه اه الصللاصلل ر ال كقه ال  
ن يفه ج لا   هاما العش تخاج ال لللللللاة و  كاللللللل ف    نا الاغيا تبدا مح جديد فه ت ا 

ن الفايسللللللللللة( يالع ا  ت ا لبيت ث  تدما لافاش وقد كار  نا الفايسللللللللللة الى قاب فا ة ا
  مح جديد. ت في   ال لاة تبدا فه كا ماة ع ك  ن  اله األر عيح ماة ك 

ف ثع  ال للللللللااتل  ات  نا الا  اة كثياا فه   يثاالز مي اعضللللللل   وقد تاع رد الغ
 يا  ع ا العش عكى ار ي ماا ا: Eumenesمح ن ع  زنب رفه 
 بن ء الخعه  الطينية -1
 تزويد   ا لياق ت -2
 تعكيق البي  فه جقر الخعه  -3
 الخعه  تقفا فا   -4
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ان لل   ال ا كللة الثلل نيللة فلل   اتنثى ت يبللدوقطعللت ا للدى الخعهلل  فه فاد وثقبللت و ول  
 اى ل  أهى قطي  ءشللهوك   ل  ه دث  ال رل فت ا  كثياا با ت اصللا ع ك   ا لااتيب 

   الخكية الى تكر البي .
  Intelligenceثالثاا( الذكاء 

ل  يا صا  اى ات  الى تعايف هقيق ل نا اتصطعح فه ع ل  ال لاات ف  ر ال قدرة 
ال لللللاات  ا  كثياا مح تصللللاف ت والق بكية تكاسلللل ب قدرات جدهة ف ل عاوفعكى الاعك  

االز فا جللي اتنف ق فه زن بيا األرد وا ضلل ر فاالس اكبا. ت ه كح ا  تعز  فقط لكغ
االز و د   با تبد ا  بعضلللللللللللل   البع  هلب ات تنسللللللللللللب الى الغومعافة افااه الن ا ل

مح النك ء ول  انل فه اع  ال  تت ك   فه   لة تعاف الن ا عكى  ءشللللههصلللل  ب   
ل اثاات م صللللللة ف لن كة ل  امنت وغسللللللكت جيدا  اجللللللال ا تافااه علللللللة قد تعزى الى 
 غيا تلق وت منااا من   فه ناا  . زميعت   تصاف مح وووعت فه عل   لكقيت 

 Insect Associationالحشرية  والروابط اتالعالق
ال لاات ف   ظ  اة الال ع ت في   تبد وا  تن ا قسط  ك في   هاجا اارا فه هراجة جك  

 الدراجة.  يث ا  الال عي ت ال لاات ت    عكى: مح 
 تل ع ت ال لاات رات الن ع ال ا د  -1
 تل ع ت ال لاات مخاكفة األن اع  -2

افعا ععق ت جلللللللللللل لبة وت دث  Passive Association نا الال ع ت ام  ا  ت    
 الع اما الل ية.

ومث ت ل نا الن ع مح الال ع ت م  هللللللل  د فه ال لللللللاات الاه تاااك  ويال ي فه اعداه 
غفياة ب اجللللللللللللللطة األم اج و اك ت ال د واللزء او ب اجللللللللللللللطة الاي رات ال  الية. ك   فه 

  لكة عكى شلللللللللللللل ل  الب ياات  ارعداهالاه تكقي   األم اج  Aphydraعنرائ ا د أن اع 
وقت ماوج   الاي ح ا لللللاات را ب م ي  فه ك ليف رني . وك   ه دث ا لنسللللبة ل   تفعكل 

عاي ة عكى ال ب نه ومص بيح اإلو ءة وكنلن تفعا  ارعداهمح ال  ري ت والاه تل  د 
الاه تسلللللللللل عد   ري ح الخايف  Aladama argillacaeالاي ح افااشلللللللللل ت هوهة القطح 

 لى ش  ا ال ته ت ال ا دة وكندا.كبياة مال ة ا ارعداهعكى الطياا  
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  Active Associationsالعالقات النشطة 
الاغنهة او الازاوج او ال لاة او الن م وت دث  نا الععق ت نايلة جلللللك ه ال للللللاات فه 

يث ت صا عكى كبياة  او البي ت قد تدفي ال لاات الى الال ي فه مل ميي صغياة او 
 :الععق ت او الال ع تقدر مح ال نفعة مح تل ع   ل غااد الس اقة. وا    نا  أكبا
 Feeding aggregationsتجمعات للتغذية  -1

جزء كبياا مح ع ا    تقضللللللللللللللهاو مل  عة مح البي  قد  كاكةالاه تفقس مح  ف ألفااه
تعيش مع  فه نفس ال  قي ك   ه دث ا لنسللللللللللللللبة لياق ت منفسلللللللللللللل ء القث ء وك   ه دث 

الاه تفقس مح البي  او  grass hoppresا لنسلللبة لق فزات اتورق او ق فزات العللللب 
  لكة ف ه تاغنى مع  وتا اه مع   ارعداهتخاج مح ال  ري ت فه وقت وا د مح السنة 

  وكنلن ال  ا ا لنسللللللللللللللبة ل ثيا مح أن اع الن ا والن ا وال لللللللللللللللاات ا ث  عح غنال  
 مح ياق ت الطفيا. ة فقد ي جد فه ياقة وا دة علاات الطفيكية مح غل لية اتجن

 Hibernating aggregationsتجمعات البيات  -2
تضلللللللللي كثيا مح ال للللللللللاات فه اعاب ر   ع اما عديدة عندم  تال ي لكبي ت او الاعنيا 

 Ceratomegilleومح ا    نا الع اما    ال   هة ك   هلللللللللللللللل  د فه الخنفسللللللللللللللل ء 

maxulate  الللللللا ء مخافية ت ت قكر األشلللللل ر او اهة  لاقضللللليل ا ألتفالاه تال ي
 قكيع ف ثع  نلل ه ن عيح مح ي جللللللللللللللبللة وقللد تخاكر لبيعللة  للنا الال أماى منلل مخلل ب 
عكى ظ ا ورقلللة العللل للللا والثللل نه تااه  العلللنارئ ا لللد  للل  تال ي  Apenteles الزنللل بيا

 ياقة الع لا وتال ي ا لقاب من   عكى الاا ة بيح ال ل ش. ى عنار 
3- Protective aggregations  
ال لللللللللللللاات مح اعدال   مح الطفكي ت وال فااجلللللللللللل ت وكنلن مح الااوف الل ية  فهخات

 ل  ءالق جللللللية يال ع   فه اعداه كثيفة. ك   يع ظ فه اع  الخن فس ال ال عة ت ت 
كثيفة ماخنة ووللللع  ا ه  الا فز بافي  ارعداهاألشللللل ر وكال ع ت ياق ت أوراق الاف ح 

أشللللل ر معينة و ن   قكرمح ال لللللاات عكى  وماماات   وقد تال ي اعداه غفياة  رؤوجلللل 
 أعيح اعدال  .يكعب الاك يح هورا   م  فه إمف ء  نا ال ل  عة عح 
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  Migrating aggregationsتجمعات الهجرة  -4
الن   Danaus menippeكبياة ك   فه مث ا ابه هقيق  ارعداهت  جا ال لاات ع هة 

 لل لكللة قللد تغطه افاع األشللللللللللللللللل ر الاه ه ط عكي لل  اثنلل ء الكيللا لكاا للة.  اللرعللداهي لل جا 
فه  تلللللللللللللللبلماااصللللللللللللللة  وتا اه ال ئ ت مح ياق ت اع  األن اع عكى األرد فه كاكة

ت اك   مللللللية الثعب  ، ويا اه غيا   فه صلللللف ف يبدا ت  ين   بباقة هللللللد فه اعق ب   
ار األولى و كنا  اى يا    فه ث نية تبع    ث لثة و كنا. ث  تا    جللللللكسللللللكة أماى ال  

الن  هة قطيي مح عدة صلللف ف مح ياق ت ماع قة ت تاى وت ت س شللليئ  غيا ماثايح: 
الا اه ام م واتب ع الق لد ولقد ووعت  نا الا  اة ت ت الب ث ب اجطة الع ل  الفانسه 

J. H. Fabre يابع   اة ت ما اكة فه هالالل  عة لاك  هةنل ل   ده مسلل ر قوقد وجد ا
بعة أه م. ول نل ل  تصلللللللللل هف وماجت ا دى الياق ت عح ة تصللللللللللا الى جللللللللللالقطيي ل د

ق لدا ع م  جديدا وتاا  ال س ر لابع   الب قه ت  م الى الل ة اللديدة ونصبت مح وقا  
و  لاغ  مح كا م  هق ا عح  .مح الاعب واتعي ءالياق ت تا اه  كنا  اى تسللللللللللللللقط 

اع  األ ي   يع ظ اع  النك ء الن  ه دث لاكن ، ات انل فه السللللللللللللللك هغب ء  نا 
الل  ع ت ك   هللللللللل  د فه ياق ت مي ة الاف ح الاه تاجي الى اعللللللللل شلللللللل   عندم  تننر 

ومح أروع امثكة الا اه الل  عه م  ياى فه ج  ع ت الن ا  السلللللللللللللل  ء اطقس ره .
اجن ل: ال كاسلللللللللللح الن  ي جد فه ال ن لق الدافئة مح افايمي  واجلللللللللللي  وامايك  و   مح 

Anomma, Eoiton, Dorylus. 
معينلللللة مح  فلللللرن اع س مح الال يكو ه الع: Dissociationالتبعثر والنتشاااااااااااار 

ه  لللللللللللللللاات ففتلللدفي هفعللل  الى اتناللللللللللللللللل ر ب اجللللللللللللللطلللة ماثاات معينلللة.  ال لللللللللللللللاات
Pentatomidae  و  لاغ  مح ا  البي  م ولللللل ع فه مل ميي ف نة اعد الفقس تنالللللللا

ال  ري ت ا ث  عح غنال   فه امكنة مافاقة. وقد ه دث الالللللات أهضلللل  اسللللبب ماثاات 
لكطفيكيلل ت وكثياا ملل  هلللللللللللللللل  للد ا للد أن اع    او مح  ل م ق   الثقيكللة كلل ألمطلل رملل رجيللة 

مط ر ال ثيفة وفاقا   الى معج  الياق ت تز ر ث نية الى األشلللللللل ر اعد ا  ازا ا   ات
 مبعثاة.
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 التداخالت الحيوية للحشرات النباتية
 وي دث الاداما بيح ال لاات نب تية الاغنهة و مية ال  لن ت ال ية مح معا م  يكه:

 أولا : التداخل بسبب العالقات الغذائية
 ثانياا : التداخل بسبب تحويرات المسنن

 ثالثاا: التداخل بسبب العوامل الفيزيائية أو المينانينية 
 Interaction Due To The Trophic: التداخل بسااااابب العالقات الغذائية أولا 

Relations  تشللللللللن أ  ع كية جللللللللاي   الط قة معا شللللللللبكة الغناء ه كح أ  هصللللللللني
عت ال ا قعة مل  عة أو عده مح الادامعت بيح مل ميي ا ف ت ال خاكفة ومح الادام

 اسبب  نا الععقة م  هرته :
الاداما بيح ن عيح مح ا ف ت فه نفس ال سللللللللللللللا ى الغناله ي  ج    نفس الع لا  -1

النبلل ته ،  للنا الن ع مح الاللدامللا هسلللللللللللللل ى الل إلصللللللللللللللل اللة أو ال ل م ماعللده األن اع 
Multispecies attack ة مح ود  ن عه ا فلللة قلللد ينا يللل   إلى نفس ال ل  عللل

، مثللل ا رللللن الَ ح و ق العهكس أو بيح القفللل زات ل لللل ميي مخاكفلللة ال للل لنللل ت أو
 وفطاي ت عفح اللنور أو الديدا  الثعب نية.

الاداما بيح ا ف ت الع لدة ل سا ي ت غنالية ماب ينة ك   فه الاداما ال  صا بيح  -2
 األهغ ا وا ف ت األماى و نا الاداما قد هك  :

تساخدم ع لا غناله هقي فه مسا ى أهنى و ح تداما مب شا ه دث بيح آفة  –آ 
 السكسكة الغنالية مث ا رلن تغنهة ال  لن ت الع شبة عكى األهغ ا.

تداما غيا مب شللللللللللللللا ومث لل تغنهة ال  لن ت الن فعة أو الك ا   عكى الفاالس  -ب
ال  ج هة عكى األهغ ا الاه ت    ا سا ى أهنى ا اتبايح فه السكسكة الغنالية 

   لك  ص ا الاليس و نلن تقكا مح الضار الن  ه كح أ  تسببل قبا م  ج ا
 ا فة لك  ص ا. 

تداما إو فه آما ه كح أ  ه دث بيح ا ف ت الاه تاغنى عكى ع الا تع ه  -ت
ل سللللا ي ت غنالية مخاكفة فه السللللكسللللكة الغنالية ورلن معا ال اا ا ال خاكفة 

  .ه العديد مح ال لاات الن فعة،  نا السك ه الاغنو  ش لي فلدورة  ي ة ا ف ت
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 الهجوم المتعدد لآلفات العاربة
 Multiple Attack By Herbivore Pests  

ه دث فه كثيا مح األ ي   أ  ي  ج  ن ع   أو أكثا مح ا ف ت الع شللللللبة نفس الع لا 
،  نا الاداما الللللل لي ه كح أ  ه دث نلن تلللللااه فه نفس ال صللللدر الغنالهالنب ته و 

 ا أو ع لا غناله، مث ا رلن م  ج ة قف زات األوراق وفطا الفي زاري م فه أ  م صللللللل
ال سلللللللللللبب ل اد عفح اللنور فه اللت ود  م  ج ة كا آفة ل  صللللللللللل ا اللت عكى 
انفااه ت ياسلللللللبب فه  دوث ولللللللار معن   عكى اللت، إت إ  م  ج ة اللت مح قبا 

 %. 50الن عيح ج ية أهى إلى مف  إنا جية اللت ا دوه 
ية  أنواع غذائ بب العالقات ال خل بسااااااااا تدا  Kinds of Interaction Due Toال

Trophic Relation 

ه كح تقسلللللللي  أن اع الاداما بيح مل ميي ا ف ت اسلللللللبب الععق ت الغنالية إلى ال ل ميي 
 ا تية :

 Direct Interactionالاداما ال ب شا 
 Indirect Interactionالاداما غيا ال ب شا 

 Polytrophic Interactionالاداما ال اعده 

 Direct Interactionالتداخل المبارر 
ه دث  نا الن ع مح الاداما عندم  هك   لآلفة ع لعه مح ال   صيا واألهغ ا و ينناه 

. إ  Reservoir hostأو علل لعه ملل زنلل ه  Alternate hostهعللد الللدغللا علل لعه بللديعه 
معا   لللنا الالللدامعت ت لللدث بيح األهغللل ا وآفللل ت أماى ورللللن أل  األهغللل ا تعابا 
مصلللللللللدر غناله لآلفة إوللللللللل فة إلى ال  صللللللللل ا. وعندم  تسلللللللللاخدم ال ي ان ت األهغ ا 

،  نا ال ي ان ت آف ت م  صلللللللليا أم تك صللللللللدر لكغناء تبد مح الا ييز في   إرا ك نت 
ورلن أل    لة ا فة تغيا أ  ية  نا الاداما ، فبع  مسلللللللبب ت األمااد وال للللللللاات 
واتك روجلل ت والديدا  الثعب نية تا ا تخصللص لبع  األهغ ا وت تصلليب ال   صلليا 
ولنلن ت تصللنر كاف ت با تعد ع اما مك ف ة  ي ية ول ح ال لللككة تنلللر عندم  ت    

وتبقى عكى األهغ ا ول ن   أهضللللللللل ه ي  ج     ال ي ان ت وال سلللللللللبب ت ال اولللللللللية ت  ج 



 
 

77 

 

التغذيةحياة الحشرات نباتية   

ال  ص ا ودرا ك   ال  ص ا    الع لا ال فضا فإ  ال  لة جاصبح ملككة والاداما 
 ال ب شا ه كح أ  هك   عكى ن عيح:

 Direct Interaction of Pest Withتللدامللا ا فللة ال بلل شللللللللللللللا مي األهغلل ا  -

Weeds األهغ ا فقط وعكيل فإن   : وي دث  نا الاداما عندم  تاغنى ا فة عكى
 نا ال  لة هصلللللبح الدغا تصلللللبح جزء مح ع اما ال ك ف ة ال ي ية ل هغ ا. وفه 

الاه تاغلنى عكى بنور  Carabidae، كنلن ال ل ا مي منل فس ع لكلة ع لا أوله
 األهغ ا.

 Direct Interaction of Pest Withتداما ا فة ال ب شلللللللللا مي ال  صللللللللل ا  -

Crop ألهغ ا تاغنى أهضلللللللللللل ه عكى فة الاه تاغنى عكى ا: وي صللللللللللللا إرا ك نت ا
، وفه  نا ال  لة هلب ف    نا الاداما وت كيكل اعن هة ورلن ألنل ه كح ال   صيا

 أ  ياه  إلى ثعثة ا ا  تت: 

، إت أ  مسللللللللللللللا ى ال ك ف ة قد هك   منخف  تع ا ا فة عكى مك ف ة الدغا -1
 للنا ات ا لل ا ياطكلب  ، لللنلللن فللإ ثيا ا فللة هك   عكى ال  صلللللللللللللل ا أكباوتللر

ال  ازنة بيح ال اهوه الع لد مح مك ف ة الدغا والضللللللللللللللار الن  تسللللللللللللللببل ا فة 
 لك  ص ا.

إ  ا فة الاه تعيش عكى األهغ ا تع ا أهضللللللللللل ه كع لا أو فايسلللللللللللة لكعديد مح  -2
 األعداء ال ي ية.

إ  الدغا قد هك   ع لا بديا أو مسلللا هع لآلفة عندم  ت هك   الع لا الاليس  -3
،  نا الاداما كى اق ء ا فة بيح هورته ال  صلللللللللللل اه ولنلن ف   هع ا عم ج  

م   م صة ا لنسبة لك سبب ت ال اوية والديدا  الثعب نية والعديد مح ال لاات 
واتك روجل ت  يث تزهاه أعداه  نا ا ف ت عكى الدغا وعند زراعة ال  صل ا 

  الدغا    فإن   تا اه ارعداه كبياة ت  ج  ال  صلللللللللللللل ا كنلن قد ه دث أ
ع لا بديا إجب ر  ود  الدغا مك   أجلل جلله فه هورة  ي ة ا فة وم صللة هورة 

 .  ي ة العديد مح ال سبب ت ال اوية
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إت أ  ال ع ظ أ  ا فة عندم  تسللللللللللللللاخدم ن ع معيح مح األهغ ا كع لا بديا فإن   ت 
صلللللللللللللل اة تسللللللللللللللبب ل نا الدغا وللللللللللللللاراه كبيااه وقد وجد فه   تت كثياة أ  األهغ ا ال 

ا ل سلللللللللللللبب ت ال اولللللللللللللية ل  تا ا عكي   أعااد اإلصللللللللللللل اة مث ا رلن هغا السلللللللللللللعد 
Nutsedge  ل  تا ا عكى هرنل تلل أ  أعااد عنلد إصللللللللللللللل بالل بني ل ت ها تعقلد الللنور

Root-Kont Nematodes  ورلن أل  الدغا لل القدرة عكى ت  ا اإلص اة ب نا الن ع
ى الدغا  ي ه ويسللللللللللللللا ا ا لن   والا  ثا أم  مح الديدا  الثعب نية ونايلة  نا الع كية يبق

إرا ل  هكح ق هراه عكى ت  ا اإلصللللللللللل اة فإنل جللللللللللليصلللللللللللبح اعد فااة هغعه ليس رو أ  ية 
اقاصلل ههة. كنلن فإ  العديد مح آف ت ال   صلليا قد تا اجد أهضلل ه عكى األهغ ا إت إ  

تناقلللا وللللللللللللللار للل  ل هغللل ا غيا مك  ل إت إ  أعلللداه للل  تزهاه عكى األهغللل ا ومح ث  
لك  صللللل ا م   ياسلللللبب فه إ داث ولللللار كبيا لك  صللللل ا. م   جلللللبق تاضلللللح أ  ية 

 :مث ا رلناألهغ ا فه ع كي ت ال ك ف ة 
العديد مح ال لللللاات واتك روجلللل ت تسللللاخدم األهغ ا الن مية فه ال ق ا كع الا غنالية 

 ا نخفضللة عند غي ب األهغبديكة. مث ا رلن هوهة اتجللباجس الق روللة ت    أعداه   م
 نا ، وتزهاه أعداه   ب ج ه األهغ ا ود  لن ع الدغا أهضللللللللللللل ه ترثيا فه أعداه مح ال قا

، هراجللللللللللل ت عديدة أظ ات أ  عده الديدا  الق رولللللللللللة فه ال اوز رات األهغ ا الديدا 
ك نت أكثا اعدة أوللللللللللللللع ف مح أعداه الديدا  الق روللللللللللللللة ال  ج هة فه ال اوز عده ة 

ال للللللللللللاات واتك روجللللللللللل ت عكى األهغ ا ال  ج هة فه ، كنلن فإ  زي هة أعداه األهغ ا
ال قا قد هلللللللللللللللكا مطااه عكى ال  صلللللللللللللل ا عند مك ف ا   ورلن نايلة اناق ا ا ف ت 

 ال لاية واتك روجية إلى ال  ص ا. 
الاداما غيا ال ب شللللللللا ه صللللللللا  :Indirect Interactionالتداخل غير المبارااااار 

عندم  هك    ن ه ك لح وجللللللطه بيح ك لنيح أ د    هصللللللني الاداما وآما هسللللللاقبكل أو 
ع الا هسلللللا عبل مث ا رلن أ  األهغ ا تل ز ا ف ت نب تية الاغنهة والاه بدور   تللللللكا 

 ا و للنلللن هك   الاللدامللا غيا ، الاه ت تاغللنى عكى األهغللأو فاالس لك لل لنلل ت النلل فعللة
 :الاداما ه كح أ  هك   عكى شككيح ،  نا الن ع مح شامب
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اع  ا ف ت ال للللللاية وال سلللللبب ت ال اولللللية والق ارد قد تع ا عكى مر أوراق  -1
وأجزاء مح ال ل  ع الخضلا  لك  صل ا م   هقكا مح الاا أو الاعايللة الاه هصلنع   

ل هغ ا ا لن   النب ت م   هس ح ا اور مزيد مح الض ء ل هغ ا و نا ا لطبي جيس ح 
السللايي والليد. كنلن فإ  الضللار الن  ت دثل اع  ا ف ت ال لللاية والديدا  الثعب نية 
للنور ال  صللل ا تاه  إلى مف  قدرة ال  صللل ا فه اتجلللاف هة مح ال  ء والعن صلللا 

،  نا ال ث ا    مث ا جيد ما  ة ل هغ ا لان   أكثا وأكثا الغنالية ال ا  ة لل لاصللللبح
فه النا م البيئه و ه تللللاح أهضللل ه كيف أ  ال سلللا ك  ت  Feedbackااجعة لكاغنهة ال

Consumers   ال  ج هة فه ال سللللللا ي ت العكي  لكسللللللكسللللللكة الغنالية ت ده كيف ه كح أ
 . Producersتن   ال  لن ت ال نالة 

إ  ال لاات واتك روج ت : ال لاات الن فعة واجاخدام الفاالس ال ية عكى األهغ ا -2
عيش عكى األهغ ا ه كح أ  ت    فاالس لك لللاات الن فعة والاه تلللكا األجلل ل الاه ت

لاثبيت أعداه جللللللللك   ال لللللللللاات ومح  Biodiversityالبيئه تجللللللللاخدام الان ع ال ي   
الضللللللاور   ن  الا ييز بيح الفايسللللللة الاه  ه آفة عكى ال  صلللللل ا أو الاه ت جد عكى 

 للللللللللاات الَ ح ال  ج هة عكى الدغا الدغا كعنصلللللللللا مك ف ة  ي ية وك ث ا لنلن فإ  
تعد فاالس جيدة لكعديد مح ال فااجللللللللللل ت مثا را اة  Saw thistleال سللللللللللل ى الطاليي 

السلليافس والدعسلل قة رات السللبي نق ط والزن بيا ال اطفكة و   تداما ن في ، أم  إرا ك   
غيا  الَ ح عنصا مك ف ة  ي ية ل هغ ا فإ  م  ج ال مح قبا األعداء ال ي ية مسرلة

ماغ ب في  ، لنلن فإ  ع كية ال  ازنة فه أ  ت     للللللللاة م  عنصلللللللا مك ف ة  ي ية 
ل هغ ا وأ  ت    فه ال قت نفسلللل فايسلللة لضللل    اجلللا اار ع ا األعداء ال ي ية فه 
ال قا  ه ع كية  ميمية وينبغه الناا إلي   في   إرا ك    نا الاداما ه صللللللللللللللا فه 

 ال قا أو م رجل.
 Polytrophic Interactionالتداخل المتعدد )المبارر وغير المبارر( 

وي دث  نا الاداما نايلة تغنهة اع  ال  لن ت عكى ك لن ت أماى ت جد فه مسا ي ت 
ماب ينة فه السللللللكسللللللكة الغنالية مث ا رلن اإلنسلللللل   ياغنى عكى الك  م ف   ت   ياغنى 

مح السلللللللللللكسلللللللللللكة الغنالية ك   أنل يان وا عكى ال ي ان ت الاه تقي فه ال سلللللللللللا ى الث نه 
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ال ب ب والخضللللللللااوات والف اكل ف   ع شللللللللب وعكيل ف   ياغنى عكى ك لن ت ال سللللللللا ى 
(. كنلن فإ  أل ار العديد مح ال للللللاات الن فعة تاغنى عكى Producerاألوا  ال نار 

 ك لن ت ت جد فه مسلللللا ي ت غنالية ماب ينة وللللل ح السلللللكسلللللكة الغنالية مث ا رلن نلد أ 
ياق ت العديد مح ال فااجللللل ت والطفيكي ت تاغنى عكى ال للللللاات  ت   ت( بين   تاغنى 
ا لغ ت   عكى الا يق و ب ب الكق ح  ع شللللللللللللللب ت( وكنلن فإ  إن ث  نا ال فااجلللللللللللللل ت 
والطفيكي ت عندم  ت صللللللللا عكى الا يق و ب ب الكق ح الللللللللكا جيد فإن   تضللللللللي بي  

 ي ية. أكثا م   يزيد مح كف ءت   كعنصا مك ف ة  
 هراجللللللللللل ت عديدة أشللللللللللل رت إلى أ  العديد مح األعداء ال ي ية مثا را ب السلللللللللللافس والل

Tachinids  وأجللللللللللللد الَ ح والعديد مح الزن بيا ال اطفكة تسللللللللللللاخدم األهغ ا ك صللللللللللللدر
لك صلللللللللللللل ا عكى الا يق و ب ب الكق ح. لنلن فإ  ع كية ال ك ف ة تاطكب أ ي ن ه تاه 

 فعة فه ا لضللللل    اق ء واجلللللا اار ال للللللاات النمسلللللا ى معيح مح األهغ ا قاب ال ق  
 النا م البيئه الزراعه. 

 Interaction Due To Habitat: التداخل بسااااااااابب تحويرات المسااااااااانن ثانياا 

Modification : فه أ ي   كثياة قد ياه  نللللللللللللللل ط ا ف ت إلى  دوث تغيياات فه
ال سلللللللللللكح أو ال  يط الصلللللللللللغيا الن  تعيش فيل وليس ل نا الاغيياات ععقة ا اكي ت 

وي كح إج  ا الاغيياات الاه ت دث فه ال سللللللللكح جااء  Trophic dynamicsالغناء 
 الاداما بيح ا ف ت فه ال ل تت ا تية:

عنلللدملل  : Altered Host Concentrationركيز العااائاال إحاادات تغيير في ت -1
تخاكط نب ت ت ليست اع لا  فة معينة مي نب ت ت ال  ص ا الع لا لآلفة فإ   نا ياه  

ة ت ديد م قي الع لا إلى مف  كث فة الع لا الغناله و نلن فإنل هصللللللللللللللعب عكى ا ف
لخف  اإلصللللللل اة ، و نا يان جلللللللب مي منطق اجلللللللاخدام الزراعة ال خاكطة ال ن جلللللللب ل  

كبياة تلعكل ا  ف ت بدا الزراعة ال فاهة الاه تعا د زراعة م صلل ا وا د فه مسلل   ت 
 :الع لا ه كح أ  ياه  إلى م  هرته، إ   نا الاغييا فه تاكيز عاوة ل   ج ة ا ف ت

  لاة ا فة إلى ال س   ت أو ال ق ا الاه يزهاه في   تاكيز الع لا. –آ 
 مح ال ق ا الاه يزهاه في   تاكيز الع لا. عدم اناق ا ا فة -ب
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 زي هة أعداه جك   ا فة الكا جايي فه ال ق ا الاه يااكز في   الع لا  -ت
إ  مسرلة تغييا تاكيز الع لا ي وح أ  زراعة ال   صيا ال ال نسة وراثي ه لا قيق ن   

ال فاهة م  د لن ع وا د مح ال   صللليا وعكى مسللل   ت شللل جلللعة    م  هعاف ا لزراعة 
Monoculture  ه مسللللللللرلة م لئة ل ك ف ة ا ف ت ال ا اكة والنلللللللللطة ك ل لللللللللاات 

وا ف ت الفقاية ورلن لقدرة  نا ا ف ت عكى ت سللللس الخطا والا اه إلى من لق أماى 
تلد فيل نفس الع لا. إت إ  زراعة ال  صلل ا ال ا د ه كح تطبيق   فه   لة ال سللبب ت 

الاه تكعب هور النب ت ت غيا الع لكة الاه تع ا عكى  واألهغ ا Pathogensال اولللية 
مف  تاكيز الع لا ال ن جللللللللللللللب لآلفة. ملللللللللللللللككة أماى تاتبط ا لزراعة ال فاهة يا ثا 
ا لضللغط الن  ت دثل  نا الزراعة فه ا فة تاه  إلى زي هة نسللبة أفااه ا فة الاه ت    

 ا قدرة فه إل  ق الضار ا لع لا.أكث
إرا ك   النب ت الع لا غيا : Altered Apparencyالعائل تغيير درجة وضوح  -2

واوللح لآلفة فإنل جلليك   أقا عاوللة ل   ج ال مح قبا ا فة م صللة وأ  ت ديد الع لا 
مح قبا ا فة هعا د عكى قدرت   فه ت سس ورؤية الع لا ود   نا الا سس هعا د عكى 

، إ  اإلشللللللللل رات ال ي ي لية الاه إشللللللللل رات كي ي لية وما اية م  هطكقل النب ت الع لا مح
، لنلن فإ  وج ه مكيط مح ال   صيا Kairomonesهطكق   الع لا تس ى كياوم ن ت 

أو مكيط مح ال   صيا واألهغ ا هقكا مح هرجة وو ح الع لا ال ن جب لآلفة و  لا له 
مف  مسلللللا ى اإلصللللل اة ا  فة. إ  اجلللللاخدام فاولللللية تغييا هرجة ووللللل ح الع لا فه 

ه كح تطبيق   مي ا ف ت جللايعة ال اكة ك ل لللاات والعديد مح ا ف ت الفقاية  ال ك ف ة
ول ن   ليست ن ج ة مي ال سبب ت ال اوية واألهغ ا. كنلن فإ  األهغ ا  ن  ه كح أ  
تكعب نفس الدور فه مفضل   لااكيز الع لا فضلعه عح هور   فه إمف ء الع لا. ك   أ  

 ل خاكطة ك جيكة ل ك ف ة ا ف ت. لزراعة ا نا الفاوية تدع  أهض ه مسرلة ا
تشلللللللللللن أ  وج ه  :Microenvironment Alterationتغيير البيئة الدقيقة  -3

تقكا  Canopyال  ص ا أو نب ت ت األهغ ا هع ا عكى ت  يح غط ء أو منطقة ظكيكة 
مح ك ية الضللللللل ء وال اارة الاه تصلللللللا إلى ال  لن ت ال  ج هة أجلللللللفا من   ، كنلن فإ  

 اة  نا النب ت ت ا  ف ت ياه  إلى إزالة جزء مح  نا الغط ء أو الاا م   ياه  إصللللللللللللل
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إلى  دوث عده مح الاغيياات فه البيئة الدقيقة ، لنلن فإ  ع كي ت ال ك ف ة الن ج ة 
تعا للد عكى ف   هور الغطلل ء أو الاللا الللن  ت  نللل األهغلل ا فه ت  يا أو تغييا البيئللة 

ثيا تسللللللللل قط أوراق ال  صللللللللل ا جااء اإلصللللللللل اة ا  ف ت عكى الدقيقة لك  لن ت وكنلن تر
ل  ج هة فه بيئة ال  لح أو الضللل ء وال اارة والال  ة و اكة ال  اء والعن صلللا ال عدنية ا

 .ا فة
 امثلة للتداخالت

 Insects and Acariالحشرات والكاروسات 
مفيدة أو م دهة إ  الادامعت بيح ا ف ت ال للللللللللللاية واتك روجلللللللللللية واألهغ ا قد ت    

األمثكة ل نا الادامعت  أ ي ن ه اعا  هاه عكى النا م البيئه ون ع ال  لح وفي   يكه اع 
 :ال فيدة

فه البسلللللللللل تيح يع ظ أ  ال ك  نب ته الاغنهة الن  هعيش عكى األهغ ا هعد فاالس  -1
 جيدة لكعديد مح أن اع ال ك  ال فاال.

ز نب ت ت الف ص لي  ا فااج ت قف زات فه  ق ا الف ص لي  تع ا األهغ ا عكى تل ي -2
 األوراق.

هقضلللللللله فااة  Anagrus eposفه اسلللللللل تيح العنب يع ظ أ  لفيا قف ز األوراق  -3
 .Blackberriesاللا ء عكى قف زات األوراق ال  ج هة عكى نب ت العكيق األج ه 

 فه ال   صلللللللللللللليا ال خاكفة العديد مح الزن بيا ال اطفكة تاغنى عكى النب ت ت الغنية -4
 ا لا يق و ب ب الكق ح.

مح معا م  جبق يابيح أ  الاقكيا مح مك ف ة األهغ ا ياه  إلى مف  أعداه ا ف ت 
ال للللاية واتك روجلللية ورلن ل   ت فاا  نا األهغ ا مح أعداء  ي ية ل نا ا ف ت. كنلن 
فإ  وج ه األهغ ا قد هعزز مح مسللللا ى ا ف ت ال  ج هة عكى ال  صلللل ا ورلن عندم  

 :ف ت ومح األمثكة عكى رلن م  هرتهاألهغ ا ع الا بديكة ل نا ا  ت    
 .Pigweedالديدا  الق روة الاه ت  ج  نب ت ت الف ص لي  ترته مح هغا الخنزيا  -1
هسللللللاخدم العديد مح األهغ ا معا الفااة الاه هغيب  Laygus bugsبق العهكس  -2

 في   م ص ا القطح.
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ى العديد مح األهغ ا من   الطاليي الاوجللله قف ز أوراق البنلا السلللكا  ياغنى عك -3
Russian thistle  وهغا الخنزيا رو اللنور ال  ااءRedroot pigweed.  

ثاا  بب العوامل الفيزيائية ثال تداخل بسااااااااا  Interaction Due To Physical: ال

Factors:  إ  العديد مح الادامعت الاه ت دث بيح مل ميي ا ف ت ت دث نايلة أ د
الارثياات الفيزي لية الاه ت دث   آفة م  فه آفة أماى أو عكى ال  صلللللللللللللل ا الع لا،  نا 
الادامعت تعا د عكى الضللار الفيزي له الن  ت دثل ا فة لكع لا والن  ياه  إلى زي هة 
 سل جلية الع لا  فة أماى أو  ف ت أماى تع ا كن اقا ولا وليح  نا ال  ول ع جليا  

 تية:تن ولل مح ال   ور ا 
إ  العلديلد مح  :Physical Damage to Hostالضااااااااارر المينانيني للعائل  -1

ال سللبب ت ال اوللية وم صللة البكااي  ت تا كح مح اماااق الع لا النب ته إت أ  اللاوح 
الاه ت دث   ا ف ت لكنب ت الع لا تسلللللللللللللل ا مح ع كية اماااق البكااي  لع لك   النب ته 

 م  هرته: ودص بال ومح األمثكة عكى رلن
إ  ياق ت ال لللللللللللللللاات الاه تاغنى عكى عن قيد العنب غيا الن ولللللللللللللللة تزيد مح  –آ 

 .Crey moldاإلص اة ا اد العفح الام ه  
إ  تغنهة الديدا  الق رولللللة عكى البنلا السلللللكا  تزيد مح نسلللللبة اإلصللللل اة ا اد  -ب

 ..Erwinia spالعفح الطا  الن  تسببل البكااي  
إ   :Mechanical External Transportالنقاااال المينااااانيني ال ااااارجي  -2

الاااكيب الا  ثاية لكعديد مح مل ميي ا ف ت مثا البكااي  والسللب رات والبنور ه كح نقك   
ونللللللللا   م رجي ه ب اجلللللللطة العديد مح مل ميي ا ف ت مث ا رلن نللللللللا جلللللللب رات ماد 

شلللل ر ال ايضلللة إلى السلللكي ة ب اجلللطة مح أملللل ب األ Dutch Elmالدرهار ال  لند  
الاه ت  ج  قكر أشللل ر الدرهار م   هسلل ا  Elm bark beetlesمن فس قكر الدرهار 

الخط ة األولى هم ا الفطا ال سللللللللللللللبب لك اد. لنلن فإ  مك ف ة  نا الخن فس ه ثا 
، كنلن فإ  العديد مح ال لللاات ومن   ن ا العسللا ورا ب األز  ر ل ك ف ة  نا ال اد

 ت  ا البكااي  ال سببة ل اد الكف ة الن رية فه ال  ثاى.
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، ك لل  ت  للا العللديللد مح نللة ت  للا بللنور األهغلل ا فه ألااف لل العللديللد مح ال لل لنلل ت الكب  
، مث ا آما م يز لكنقا الخ رجه   ج هة فه الاا ة ب اجللللللللطة   افا  الديدا  الثعب نية ال

ن  هعلد نبل تل ه ماطفعه عكى العلديد والل Mistletoes   نقلا الطي ر لبلنور نبل ت اللدبق 
مح األشللللللللللل ر  يث ت ا ز البنور ا ك سلللللللللل   الك  ه العصللللللللللق وعندم  ت  وا الطي ر 
الاغنهة عكى  نا البنور تكاصلللللللللق ا ن قيا   فاناقا  نا البنور إلى األشلللللللللل ر السلللللللللكي ة 
و كنا. كنلن فإ  الطي ر تع ا عكى تن وا البنور والاه هخاج قسلللللللللللللل  من   مي البااز 

اناقا  نا البنور إلى أم كح جديدة تبع ه ل اكة ونللللللللللل ط الطي ر. اإلنسلللللللللل      ا ما ف
  ف ت ج اء الكا عاوه أو مقص ه. هلكا ن قا جيد لكعديد مح ا
  Social Insectsالحشرات الجتماعية 

عنللدملل  تعيش مل  عللة مح ال لللللللللللللللاات مح نفس الن ع مي اعضلللللللللللللل لل  فه مللل ميي او 
ن   لكع ا والاغنهة ورع هة الصلللللللغ ر تسللللللل ى ا ل للللللللاات مسلللللللاع اات منا ة تاق جللللللل  بي

 اتجا  عية. و نا ت اكن م يزات م صة ومص لص م يزة من  : 
كث فة العده النسلللبية، الاع و  فه الع ا، تقسلللي  الع ا، ورع هة الصلللغ ر و ن ء العلللل ش 

 والاطايد.
ن ه اع  غيا ا    وع هة تن صللا ال لللاات اتجا  عية فه ال لللاات ال  مكة الاط ر

ا  عية فه ماسلللللل وية اتجن ة  الن ا األبي ( وجكدهة اتجن ة  اباة امثكة ل لللللللاات اج
 العل ز(.

 ت مل  عايح:تقي ال لاات اتجا  عية ت 
 ال ساع اات الدال ة والاه ه دث في   تطايد مثا الن ا والن ا. راتاألن اع  -1
 الزن بيايد مثا ل  جلللللللللل ية والاه ت ه دث في   تطا األن اع رات ال سللللللللللاع اات ا -2

 الصفااء وال  ااء والل....الخ.
 50وال لللللللللاات اتجا  عية تبنه هام  مسللللللللاع اات ت    افااه كثياة ويخاكر العده مح 

األصلللللللللفا الى عدة معييح فه اع  مسلللللللللاع اات الن ا األبي   الزنب رفاها فه عش 
بيح  فه مسلللللا ى ما جلللللط  يث ياااوح عده افااه   م  Bumble beesبين   تقي اللللللللللللللللللللل

 فاها. 300-400
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وفه كا تناي  مح  نا الاناي  ت اتجا  عية تبد وا  يا فا الاع و  وت زيي الع ا، 
ويسلللللليا  نيح اتعاب ريح هال   جنب  الى جنب. وال ك ة ك   اصللللللطكح عكى تسلللللل يا   ت 
ت ك  الط لفة. ف لن ا مثع ه ا مللل ككة بع   جة الى جللكط ت تلللايعية او قضلل لية او 

 .تنفينهة
  Castsالطبقات 

بيح ال للللاات اتجا  عية الى لبق ت ل   ا د الخصللل لص ال  يزة  ا  انقسللل م ال لا ي
 لاكن ال لاات وع  م  ف ن لن ثعثة أن اع مح اتفااه او لبق ت:

 مي ة  اللغ تت( والنك ر.ال ميقة  ال ك  ت( واتن ث العاتن ث 
ال ف هة فه ل لفة ن ا العسلللللا فكيس  ن  ولعكن  نعاف عح  نا الطبق ت واهوار   م  فيل 

 مك   لا اار بع هاعه.
ي جللد  نلل ه أر عللة  أن اعلللوياتقه  للنا النالل م كثياا فه  لل لللة الن للا األبي  ففه اع  

 اشك ا او لبق ت:
 اتفااه الخصبة رات اتجن ة رك را ك نت ام ان ث و ه تق م ا لاطايد -1
 الخصبة الغيا ملن ة ومن   النك ر واتن ث -2
  اللغ تت( اتفااه العمي ة -3
 النك ر -4

 ام  معا  ال لاات اتجا  عية األماى فك   ثعث لبق ت فقط.
 العشاش في الحشرات الجتماعية:

 ن ه اماعف كبيا بيح اعلللللللللل ش ال للللللللللاات اتجا  عية جللللللللل اء مح ن  ية الا  يح او 
رات عي   جلللللداجلللللية مح اللللللل ي او ال رق او  ك لن ا تبنه اقااصللللل  ف عضللللل   ال  قي 

ناء وعكى العكس فبي ت الن ا تبنه نا العي   تاا ه الصلللللللللللغ ر ويخز  الغغيا   وفه  
مح  لاات منفصللللللكة مخاكفة األغااد. وتخاكر الدقة فه ع ا األقاا  فبين   تللللللليد 

  ت    الدقة هقا با جلللللللللق   كثياا فه الن ا متكن األقاا  فه ن ا العسلللللللللا عكى أروع 
الاه تبنه اعللللللللللللل شلللللللللللل   فه األرد معا دة فه ت  ين   عكى  Bumble beesالطن   
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اع  األعلللللل ب والط  لب ك   تبنه اع  ال للللللاات اعلللللل شللللل   عكى افاع األشلللللل ر 
 يث تادله األقاا  او فه تل ويف هاما األشلللللللللل ر وفه الن ا األبي  تبنه البي ت 

ع   اتجللللللللللللللا الية تبنه بي ت   ف ق جللللللللللللللطح ا د او ت ت األ ل ر و ع  ان  ت ت األر 
ميقه ف ن ه اتعل ش رات الى اضعل اما ر ام  فه الن ا ال  األرد ا رتف ع ت تصا

ال لاات ال ثياة والاه ت    اتل ار الغيا ك مكة و ن ه تا   اك ت مح الانقعت وفق  
لبي ت فه الاا للة فه غلل لللب األ يلل   او فه لكاغياات فه ال اارة والال  للة وتا  إقلل مللة ا

تبني   الاه ولعا اكثا اتعللللللللللللللل ش غاااة  ه تكن  األشللللللللللللللل ر ال ياة فه أ ي   قكيكة.
 ,Camponotus, Polyrhachisاجنللللللل ل مح الن لللللللا اتجللللللللللللللا اله مح اجنللللللل ل 

Oecophylla    يث تصلللني مح أوراق اللللللا ا تجلللاع نة اخي ط  اياية تسلللاخدم في 
اللااب وفيل تضللللي بيضلللل  . ام  فه الن ا ال كاسللللح فع تبنه اعللللل ش  لهلللللبياق ت   م  

 هال ة ك   ركا مح قبا.
  Progresaive provisioningتجهيز العش بالغذاء 

طكب ات ه ا الا ابا تزويد ال سللاع اة ا لغناء فه ال لللاات اتجا  عية وا د مح اتعهع
ي م  بي م ام  القكة ك   فه اع     تغنى صللللللغ ر ا  األن اع ع فاعداها كثيا مح الع ا 

ف ه تخز  ك ية من جلللللبة مح الغناء فه  Stingless bees  الن ا غيا العجلللللي( أن اع
ويخاكر ن ع الغللناء غلل لبلل  فلل لن للا  ما كللة البي  ت فه الصللللللللللللللغلل ر  اى ت لل م ن   لل .

اللللغ تت ث  عكى غناء جللبق  ضلل ة فه معدات    تفازااألبي  ياغنى أوت عكى لع ب 
اء الصلللللللغ ر . وفه ن ا العسلللللللا هخاكر غناتكبا ع ااوأمياا هقدم الخللللللللب لكصلللللللغ ر 

 سلللب ن ع   ك      معاوف ف ح عسلللا مخك ط ا ب ب لق ح فه   لة الللللغ تت الى 
الغلللناء ال ك ه لك ك للل ت وفه الن لللا  نللل ه قللل ل لللة ل يكلللة لكغلللناء: من للل  ر يق النبللل ت، 
عصلللل رة الث  ر، افاازات النب ت،  لللللاات، فطاي ت، وغيا   كثيا ولبع  ف   ن ع الغناء 

 هخاكر عكى  سب ع ا الياق ت.
 
 



 
 

87 

 

التغذيةحياة الحشرات نباتية   

 Parental Careالرعاية ال وية 
تالسلللللللد  نا الا  اة فه ال للللللللاات الاه ت د صلللللللغ ر   ا لغناء ي م  بي م وت تا ا فه 

 ن ه   جة الى الاع هة  دت ي جال لللللللللللللللاات الاه ت    الصللللللللللللللغ ر ج كة وا دا  يث 
الي مية. ففه ل الر الن ا تق م اللللغ تت ا لعن هة ا لصللغ ر و ااجللا   وتنايف الخكية 
وال   فاة عكي   وعكى صللللللللع يا    نا ا إلولللللللل فة الى العن هة الف لقة ا ل ك ة ورع يا   

واو ة ول  ا  عن هة اتب يح تا ا  ت  م  وكنلن تفعا شغ تت الن ا والن ا األبي .
ا اجا  عية ك   فه اباة العل ز الاه ت ال بيضللللللللللل   ه اع  ال للللللللللللاات الغيكنلن ف

  اى يا  الفقس ويق   عده الصغ ر.
 Trophollsxisالتغذية الفموية 

ويقصللللللد ب   تب ها الغناء بيح  لللللللاتيح فلللللللغ تت الن ا عندم  تق با اعضلللللل   البع  
  ترمن تكن الاه فه البي ت مح تاعمس ا لف   يث تاب ها شلللللللللللللليئ  مح الطع م وغ لب  م

الااجع ت مح تل ال   م رج  وقد ه دث الاب ها  نا بيح الصللللللللغ ر وال لللللللللاات ال  مكة. 
تلللللللللللللللفطيلل  اتفااه البلل لغللة وفه الزنلل بيا ال  ااء  م اه تفاز لل فياقلل ت الن للا مثع تفاز 

وقد  باغنهة الصلللللللللغ ر عكى م اه مفازة مح الياق ت األكبا. الللللللللللغ تتوالصلللللللللفااء تق م 
 staphylinidsالـ        دث تب ها غناله بيح  لللللاتيح مح ن عيح مخاكفيح ففه اع   ه

فه مق با  يث تكقه  ن ه م  هكفي   مح الغناء و   الكن ةبدم ا مسللاع ا  ألفااه  هسلل ح 
 مح شعياات عكى ج نبه اطح الخنفس ء. مفازةرلن ه اص الن ا م اه 

 Protection In social وسائل الحماية في الحشرات الجتماعية
 والزن بياال   هة ل ثيا مح ال لللللاات اتجا  عية ك   فه الن ا  تسللللاخدم ألة الكسللللي فه

مساع اات    عحو ع  أن اع الن ا تساع ا الف  ه لك   هة فلن ه الن ا األبي  تدافي 
اف  ك   الق ية وكثيا مح ال لللللللاات اتجا  عية شللللللاجللللللة اطبع   م   يبعد   هال   عح 

فيكيح والفضللللللللل ليح وكنلن ف   نا م ال اال معاوف جيدا فه ل الر ن ا العسلللللللللا الط
قلد ركات مح قبلا  Staphylinidaeوالععقلة بيح الن لا و لللللللللللللللاات  و ع  الزنل بيا.

مي الن ا فادما اعللللل شلللل   مفية  تاللللل الو ن ه أن اع مح الصللللااصلللليا صللللغياة ال ل  



 
 

88 

 

التغذيةحياة الحشرات نباتية   

ا مح تنايف ال كللل   مح و نللل ه ت هضللللللللللللللا للل  الن لللا ف ه فه ال ميقلللة ت تفعلللا اكث
ال عادو  والكصلللللل  : كثيا مح ال لللللللاات ت  ج  اتعللللللل ش  يث تاغنى  الفضللللللعت.

عكى الغناء ال خز  او عكى الصغ ر ال  ج هة ولبيعي  ا  هط ره   افااه ال ساع اة مح 
ت لبيعة انا  زية را Thysanura  اى هطاهو   ف ثع  ن ه  لللللللاات مح ألمامك   

األ  ا الن  ي  ج   الزنب رالن  تاب هلل ن كايح ماق بكايح و ن ه  ف ه تسللللللللللللللاق الطع م
ل الر ن ا العسللللللا و ن ه ن كة صللللللغياة ت فا ال ار عش لن ع اما مح الن ا األكبا 

ة لكن لللا ال بيا. يلللث  تثقلللب انفللل قللل  الى بي ت الن لللا ال بيا و نللل ه تفاال اتل ار الياق
اق ت الن ا و  نا ال يفية الغايبة تكا     ا اعن ق ي   و ع  أن اع النا ب تكار ياق ت

 ياق ت النا ب غناء ياق ت الن ا.
لطفكي ت وال فااجلللللللل ت: و ن ه اعداه ت  صللللللللا ل   مح الطفيكي ت وال فااجلللللللل ت تعزم ا

 ال لاات اتجا  عية ليس  ن  مل ا ال عم عكي  .
 Phoresyالنتقال 

وياصللللللد ب   رلن الن ع مح ال ع شللللللاة الاه ه  ا في   ن ع مح ال لللللللاات عكى ن ع اما 
 Meloidaeالـ      عديدة لاكن الا  اة: فياق ت اع   امثكةغ لب  اكبا منل  ل   و ن ه 

الى اعلللل شللل    ةت  ا عكى اجسللل م أن اع مح ال للللاات اتجا  عية مح غلللل لية اتجن 
 Scelionidaeو ن ه لفكي ت مح  لزن بيااو ن ه تاغنى تكن الياق ت عكى صللللللللللللللغ ر 

وتاا  كنا  اى تضللللي النط لة بيضلللل   فيضللللي  ت اطه ظ  ر ان ث نط ل ت العلللللب
بيضلللة فه بي  النط لة ولعا اكثا األمثكة اث رة    رلن ال ث ا السللل بق لنا اة  االطفي

botfly .  الاه ت  ا عكى البع د  اى تصيب اتنس 
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 المقدمة
المبفعة. تاادل في كثير من الحاالت تكون العالقة بين الحشرر  االباات وواا من        

 -حبوب اللقاح تقوم بغير قصررررررررر  مب اللحصرررررررررول ال   لأل ها فالحشررررررررررات في   ا ت ا 
ت اد  مجرد احتكاك الحشررررررررررر  بال هر . ق اق  يتم هذا العمل باسررررررررررا ة ل -بتلقيح اال ها 

املية التقيح، اال  العكس ق  تحصررررل  إلتمامفرصررررة  اكبر الحشررررر  اا ال هر  بما ي ي 
يكون ل ا دا  في التلقيح، فاعض افراد من  نالحشررررررر  ال  ما تر  ل من الرحي  ب ان ا

تقوم بلعقة. افي كثير  لمصاد  الرحي  في ا ثم للوصولالغشائية تقطع أج اء في ال هر  
 لحشر  خر وم ا الطو ل لتمتص الرحي  اهي خا ج ال هر .ات تم  امن الفراش

 الحشرات والنباتات الزهرية عالقة حتمية
 ية األجبحة احرشرررررررررةية األجبحة مغ تبأل ها  تبتمي ال    لالملقحة معظم الحشررررررررررات 

 ا ات اامة هي: جميعالحشرررررات بصررررف اتمتا  هذلاغشررررائية االجبحة.  األجبحة اثبائية
ال ءاب ا اء الت ااج اايجاد األماكن   ام سررررررررررررعي ات، الطيران ذات ا وا  بالغة وشررررررررررررطة

بأج    قو ة للطيران احواس ال   المباسررررررراة لوضرررررررع البيض االاحن ان الغذاء البااتي
هي التي  الصررررررررفاتجميع هذل  ،مجمواات ا للتعلم أال  د جة من التطو  اقابلية بعض

 ا.األ ها  اتذكرها ل  لحشرات الملقحة في بحث ا اناتعين 
ال  أفراد الحشررررررررررررات التي ت ا   Flower constantا طل  اصرررررررررررطالح ثابتة ال هر  

ا عتبر البارررات  مبفرد أا لفتر   و لرررة.ال  ررراوفس األوواع الباررراتيرررة في أثبررراء  يراو أ هرررا 
 ن االحشرررررررررررررررات، فمن المفي  للبااتات أن تقوم بجذب  ائر  ال هري مفي  لكل من البااتات

اكثر في إتمام املية التلقيح الخلطي، كذلك من المفي   تحق  فعالية ألو ا لل هر  ينثابت
مؤقتا أا مسرررت يما في   ا   ووع من البااتات  تخصرررصرررا   للحشررررات ان تكون متخصرررصرررة

بكفاء  أكبر  حالغذاء ا كون في مق ا ها أن تسر  ال  ألو ا بذلك تقلل من املية الت احم
   آلية تفتح ا.اتقف ال اأن تتعلم التعرف ال   هر  معيبة

الوو ا،  اال  العموم فإن كل من حجم ال هر  اشررررررركل ا، اموضرررررررع أاةرررررررائ ا التكاثر ة،
يقابل ا في أجسرررررام  ما  حيق ا، ااقت إ ها ها، يمكن أن يكون ل ا بياووع  ائحت ا، اترک
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فسرريولوجية حواسرر ا ا تابة ا  ملقحات ا الحشررر ة من حين أشرركال ا، اتشررر ح ا، ا عام ا،
البااتات وج  أن كل ووع  من المتقا وة األوواع ااادات ا في السرررررعي. احت  بينوشرررررا  ا 

 أفةرررلالتخصرررص يكون  اهذا. الحشرررر ة الملقحات مب ا  بما يعتم  ال  ووع معين من
اللقررراح االرحي  الرررذي  حبوب من لجرررذب الملقحرررات الفعرررالرررة اارررامال ال  تقليرررل الفررراقررر 

الملقحات الحشرررررررر ة  تحققا تاط الفو  الذيتةررررررريعا الحشررررررررات غير الملقحة ال ائر ، ا ر 
 ی.التلقيح الخلط املية برباط اثي  مع البجاح الذي تظفر با البااتات من جراء تبظيم

 إليا موجود ااد  داخل أوابيب يعج  مع ا ال اا  العابران ان الوصول  يالرح ا كون 
 استطالة ا  هيالمي ات التي اشت رت با الحشرات المتخصصة في   ا   األ ه أهم امن

 یشرررت ح ثت بطرائ طالة سرررتا حت  يصررراح ال  هيأة أوبوبة ماصرررة، اهذل االأج اء فم 
بمباقيرها الماصرررررة ال يمكن  األجبحة العجيب أن وصرررررةية امن. اااد  ما تكون مسرررررتقلة

، ا ع  البحل ال  الرحي  للحصول  ائر  لأل ها  أا متردد  اليا باوتظام  ابأن تصاح ا
Apoidae  ا عرف مب ا في األ ها تلقيح  المجمواات الحشررررررررر ة الفعالة في أكبرمن .
ال    ا   معتاد  الالمفترسرررررررة  القباصرررررررة ال وابير تسررررررراا ووع اق   20.000العالم وحو 

يتباال الرحي  كوقود للطيران اتتغذي  البحل ، اكل من جبسررررياأل ها  من أجل الرحي 
. اجميع االواث فيما إلوتاج البيض الال م إوائ ا ال  حبوب اللقاح كمصرررررررررررررر   للبراتين

جمع تقوم ايةررررررررررررا ب االجتماعية االملكات cleptoparasitesا ا الطفيليات السررررررررررررا قة 
مخ وة في اا  اويةفي صررررررررررررو    هذا اللقاح االرحي  من أجل تغذية يرقات ا سررررررررررررواء أكان

 التي االجتماعية البحلأوواع اليرقات اليا مااشررررررررررررررر  كما تفعل  حين يتم تغذيةالعش 
 لاأل ها  شرررررررررعر  ب  ا   . امن تحو ات البحل المرتاطةتغذي يرقات ا مااشرررررررررر  ال  اللقاح

حبوب اللقاح،  وقل المشررط  أا الر شرري الشرركل، ابعض أج اء جسررما المتخصررصررة في
. افي اللقاحاحبوب  الرحي  الرحي  االغذاء المكون من لعملتحو  اللسان أا الجلوسا ا 

قليلة من البحل  أوواع . اتع   ج ا  لالتصرررررراالت غاية في التق ميوج حالة وحل العسررررررل
مح اد  الغذاء أا  األوواع ، الكن معظم أوواع البحل هي منات الوحي   الغذاءمن الحشر 

أوا يقوم ب  ا   ا د افير من أوواع  . يقف وحل العسرررررررررل في المق مة حينمتبواة الغذاء
البحل. افي أثباء المواسرررررررم التي  حشررررررررات دان ال هو  بما في ا تلك المصرررررررممة لجذب ال
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العسلية أا اصير الفواكا كب ائل  جمع الب ا يقوم وحل العسل بيب   في ا اجود الطعام، 
يجمع ال قي  اا حت  الغاا .  يبفذ اللقاح، شررررررررررررروه  وحل العسرررررررررررررل اهو ااب ماللرحي . 

من الشررررررررررررررعر  تكون اا  ة Hylaeus( Colletidaeابعض أوواع البحل الب ائية مثل )
مع الرحي  أثباء تحةرررررررررريرها للمؤن  وسرررررررررربيا مثل ال وابير، لذا ف ي تبتلع اللقاح ثم تتقيال

الشعيرات المشطية ضخما من  المخ وة في العش، الكن معظم أوواع البحل تمتلك ا دا
فوق الجسم أثباء   ا ت ا لأل ها .  الشكل االتي تسترجع ب ا حبوب اللقاح بتمشيط ا من

إل  لبقل ا اللقاح في أج    خاصررررة  لعمل من أوفسرررر ن لكاس حبوبلإواث  تطواتالق  
التي تتألف من  scopae( فرش اللقاح 1) العش. ا وج  صبفان من هذل التحو ات هي

أا ال  السرررررطح السرررررفل  للاطن كما في  األ جل الخلةية شرررررعر  و ل كثيد يوج  ال 
التي تتكون من دائر  من  Corbiculae اللقاح ( سالت2) Migachilidae وحلحالة 

 لبحل الطبان.لا العسل  لبحلل الشعر الخشن توج  ال  الساق الخلةية
تير ي اهالك Colletidaeلليبير ي و اك Andrinidaeلكرل من وحرل االو   بير ي  ا وج 

Halietidae المكشرروفة أا  غ د الحرقي ي  من سرران قصررير م يا للحصررول ال  الرحل
، اهذل األوواع تعتبر أقل تخصصا أن ت خل ا بكامل جسم ايع البحلة تستط التي ها  اال
فو  رررر ي ااألوترا  Megachilidae. ی يررررلي و لررررة اللسررررررررررررررررران مثررررل ميجررررا  األوواعن م

Anthrophoridae  یااأليبي Apidae تصرررل ال  الرحي  المختفي  التي تسرررتطيع أن
بحمل الرحي  ة المتسررعة . اتقوم الحوصررلأل ها  المتخصررصررةل ال اخلية غ د الرحي في 

 Bee) اأ ها  البحل ،لوقود أثباء الطيران الطو لل ان كخ أيةرررررررررراكما تعمل  ال  العش

Flowers) ثة لراائح حلو  في التفتح في أاقات معيبة أثباء الب ا  باا تخصررررررررررررصررررررررررررت
. اق  أصررررررراحت األلوان ال  قاء الباصرررررررعة لحبوب اللقاح اا ضرررررررة حي اطر ة مفر   للر 

لأللوان بالبسرررراة  الاصررررري أخرى تقع في ح اد مجال اإلد اك  األوان االقرم  ة االصررررفراء
و أن ال الببفسرررجية المشرررعة لألشرررعة فوق المباعثة ، ا مكن للبحل أن يرى األشرررياء للبحل

ااضررررررحة  متعرجة ( خطوطالمبفصررررررلة. اتشرررررركل البتالت )الاشررررررر ال يمكن ل م أن يراها
 الشررررررررفوتياناال ائ تان  ،فسرررررررريفسرررررررراءا بعيووا المركاة كصررررررررو   كأدلة يمكن للبحل أن يراه

الخةرررررر االبعباع تقومان  الموجودتين في بعض األ ها  مثل الموجود  في أ ها  بعض
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 مواج ة أفةل مكان تستطيع بوظيفة مسطحات لل بوط، كذلك ف ما يةعان البحلة في
الواضحة أا الاقع بوظيفة المرش ات  الحصول ال  الطعام االلقاح. اتقوم الخطوطمبا 
 الرحي  اتوجا البحل إل  الغذاء. إل 

تؤهل ا  تحو ات ااضرررررررررحةل ا اهباك مجمواتان أخر ان كبيرتان من الحشررررررررررات الملقحة 
حرشرررررررررررررةيات  ل  ا   األ ها ، اتشرررررررررررررمل هاتان المجمواتان بعض ثبائية األجبحة امعظم
في استطالة  األجبحة. افي كلتا الرتبتين وج  أن التحو ات الخاصة تترك  بصفة  ئيسية

االفراشرررررررات للقيام  أج اء الفم لتصرررررررل إل  الرحي  المخاأ. اق  ت يأت أج اء فم أبي دقي 
ال  الرحي  الكن بعض  للحصررولی تسررع بامتصرراا الرحي  فقط، امعظم هذل األوواع

لسان فراشة الصقر هو  للحشراتالفراشات ال تتغذى أب ا كحشرات يافعة. اأ ول لسان 
 Xathopan morgani (sphingidae) ,(Madagascarة الرررررررمررررررر غشرررررررررررررررررررررقرررررررر ررررررر

hawkmonth)  الملقح هي  الفراشرة هذل أن ا ب ا. سرم 22.5، االذي يصرل  ولا إل
 ، اهو واات ذا  حي Angraecum sesquipedaleألا كي  المسررررررررررمال ال هر  الوحي  
 بالرغم من أن أج اء فم الذبابالفراشة فقط ا  ل ذلغير ميسر  إال في أوبوبة  و لة  يوج 
تطو ت في الغالب المتصرررررررررررررراا ال م أا اللع  إال أوا يب ا أن أج اء الفم هذل ق   ق 

. بوب القاح( التي يبتلع ا الذبابمثل حال  الرحي  االج  أات الصغير  ) لإلبقاءتكيد 
 الذباب الع ي   توج . أوواع معيبة مب ا ق  ومت أج اء فم ا اائالتمن  اائلة كل افي

 ذاات . اتوج  أوواع منوحو  األ ها  العميقة تباسررببصررو  اسررتثبائية حت   ااسررتطالت
 ی يرربياومسررررررررررررررتر ب Bombylidae ی يرربومبل اررائالت أج اء الفم الطو لررة في كررل من

Nemestrinidae ی  ، اأكراسرررررررررير Acroceridae ی يتاباو، ا Tabanidae  اتوج .
 ی يب اكوووsyrphidae) ) أوواع اائالتأقصر الكب ا ظاهر  التخصص في  فم أج اء

Cononopidae  ی يبيتاكا Tachinidae. 
ذباب  الذباب  و ل اللسان ب  ا   وفس األ ها  التي ي ا ها البحل الذا ف و يسم  ا قوم

 ذا تخصصا ، اهذا الذباب ق  تطو  أساسا من الذباب األقل(Fly Flowers)األ ها  
 الميتة اللسررررررران القصرررررررير الذي يتغذى  بيليا ال  السررررررروائل التي تسررررررريل من الحيواوات

 جذب . اتعتم  األ ها  بصرفة  ئيسرية ال  الراائح فياالفةرالت أا العصرا ات البااتية
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 تكون ااد  بيةررررررررررراء األقل جذبا . ااأل ها الحشررررررررررررات أكثر من ااتمادها ال  المظ ر
 . افبة ا يكون مكشوفا ا ائحت ا تكون ااد   وخة أاأا ذات ألوان شاحاة ا حيق  اللون 

 حيق ا في  ا وج   كيةاتتفتح األ ها  الجاذبة أثباء الب ا  اااد  ما تكون ل ا  ائحة 
 الحشررررررررررررررات ت اط اليا ی. اهذل األ ها  تكون قائمة ال ا سرررررررررررررطح افققاع أوبوبة اميقة

، مثل أبو دقي  الامبي اهو اللون المألوف للفراشرررررررراتئي . االلون األحمر لون مر الطائر 
 moth flowers الفراشررررات . اأ ها  Asclepias tuberosaأا أبو دقي  الحشررررائش 

شررررررررررراحاة اللون أا  اهي ،مرك    كيةل امعظم ا ذات  اائح تتفتح في المسررررررررررراء أا باللي
في  متخصررصررة ( أو اSphingidae. امن المعراف ان فراشررة الصررقر )بيةرراء ااد 

التي  ااأل ها  .ل ال  الرحي  بم  خر وم ا الطو لالتحلي  بجاوب األ ها  اتحصرررررررررررررر
 اضرررررررع ،ت ا ها فراشرررررررة الصرررررررقر تكون أفقية أا مبحية اأاةرررررررائ ا التباسرررررررلية تكون في

هي  يات األجبحة التي ت ا  األ ها  . اغممع الفراشررررررررررررررة التي تحل  فوق افيا المس تت
 مفتوحة المشررررررمسررررررة بعكس أقا ب ا من الحشررررررراتوشررررررطة ترتاد ااد  األماكن ال حشرررررررات

 ااألج اء ، تقوم الخبافس بال حف داخل األ ها  اتتغذى ال  حبوب اللقاحاأل ضررررررررررررررية
فم  أج اء . ااسررررررررررررررتطالةتباال الرحي  أحياواتالقو ة اق   ال هر ة مسررررررررررررررتعيبة بأج اء فم ا

الطو لة  ران الق األخشرررررراب ذاى  حفا ات. ا أس افس لم تشرررررراه  إال في حاالت قليلةالخب
Cerambycide.Strangalia spp، اCyphonotide laevicollis sp.  مررررررررن

 Prognathousالفك  األمامية س، تمتا  بالراءي القران الطو لةاألخشررراب ذا  حفا ات
الاا   في هذا البوع  الرئيسررري . االتطو طالت أج اءها ال اخلية بعض الشررريءاالتي اسرررت

، كما في خبفسررررررررررررراء كبير  من غم يات األجبحة هي الجاليا التي اسرررررررررررررتطالت ال  د جة
(Nemogantha (Meloidae (1-4)الشكل  التي كووت جاليت ا أوبوبة ماصة. 

 الزهرية: - امثلة عن العالقات الحشرية
هذل اال تاا ات ال  وج  أن الحشررررررررررررررر ة من أمثلة الت اخل الوثي  بين البااتات املقحات ا

تخصررررص العائل بتخصررررص  ا مت ج. للحشرررررات يكون في ا الرحي  االلقاح ه فا  ئيسرررريا
في  وابيير التين افراشررررررررات  حادث اليرقات التي تتغذى ال  األوسررررررررجة البااتية كما هو

، افي الحقيقة يجو  اائل مايض اللذان يةرررررعان البيض في ماا Yucca mothاليوكا 
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ال  أي حال هو من  البذا  . اإوتاجكملقحين دان قصررررررررررررررر  مب ما وا يعمالنأو ما كا
التي توج  بيب ما  فالعالقات ، ال ذاهذا الباات االحشررررات التي تصرررياا مصرررلحة كل من

الملقحرررات العررراليرررة  من . اأكبر مجموارررةقرررات لتارررادل المبفعرررة بررر  جرررة مطلقرررةهي اال
. ا وج  التين بتلقيح ومالتي تق Agaonidae اائلةمن  ال قيقة ال وابير التخصرررص هي

االسررررررررررررررتوائيررة  ( في المبررا  Moraceaeواررات من اررائلررة ) Ficus کسيفتين  جبس
ال يرتاط إال ببوع  وواا. امن العجيب أن كل ووع من أوواع ال وابير 800ا شررررررررررمل وحو 

تتركب من محفظة  ااح  من أوواع التين االتين، الذي تأكلا هو في الواقع عاا   ان وو  
 Ficusفتلقيح التين  . اال  العموممغلقة ال  ا د كبير من األ ها  الصررغير متسررعة 

carica   بواسرررطة ال وبو  المسرررمBlastophage penes  شرررکلاألتية يتم بالطر قة( 
اللقررراح  : فل رررذا التين صرررررررررررررربفين من األ هرررا  همرررا  هيرات مرررذكر  مبتجرررة لحبوب(4-2

في  ال وابير إل  ثما  التين التي تكون ا هيرات مؤوثة ذات مياسررم قصررير . اتطير إواث 
 من البةررررررررل ثم تتعل  ب ا ات خل ا من خالل م خل ا الةرررررررري  الذي تحو ا جي  حالة 

دخول  الم خل الةرررري  يعي . (2-4. )شرررركل ostole البقيرالحراشرررريد االذي يسررررم  
أجبحت ا  الحشرررررررات غير الملقحة. افي أثباء املية دخول الحشرررررررات الملقحة فإو ا تعق 

المؤوثة  تغلغل بعم  داخل الثمر  لتصرررررل إل  ال هيراتتقران اسرررررتشرررررعا ها الخيطية ثم ا 
 حين تفر  آلة اضرررررررع البيض داخل ميسرررررررم ال هير القصرررررررير حت  يصرررررررل إل  المبطقة
 المبيةررية، ثم وةررع بيةررة ااح  . اق  شرروه ت األوث  الملقحة اهي ت  ل أيةررا بعض

 تعفر ب ا جسم ا اتمشطاجبوب خاصة ا ة أ جل ا الخلةية من حبوب لقاح التين بواسط
  وبو  التين من یث. ابع  أن تبت ي أوفوق الاقع المجاا  ، اهكذا تلقح ال هيرات المؤوثة

 ما بيةررررررررر ا فإو ا تموت داخل الثمر ، اتتغذى كل يرقة من يرقات ال وبو  ال  اضرررررررررع
 اليافع الذكر. ااب  تمام وةل الحشر  يكون  يب اخل ال هير  متسباة في ح اث ا م دق

. ابع  ذلك (2-4ااج ا ان الطيران الا أ جل اأاين اقران اسرررتشرررعا  مخت لة )شررركل 
ثم تقوم بالاحن . الخا ج تقوم الذكو  بقرض األا ام التي توج  ب ا اتشررررررررررررر   ر ق ا إل 

حين تحفر في ا ثقوبا توصررررررررررررررل ا إل   لل وبو  اإلواث اليافعةب ا ان األا ام التي توج  
بع   .مع اإلواث ثم ت لك الذكو  اتت ااج الذكو  بطوو ا إل  أقصرررررررررررررر  ح اإلواث اتفرد 
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اتشرررررررررررع في الاحن ان حبوب اللقاح الموجود  في  الملقحة من الو م  تخرج األوث ذلك
، اتلاأ ب ا جيوبا توج  في تجاا د خاصرررررة بجسرررررم ا اتغاد  البقيرمن  ال هيرات القر ة

مباسرررررراة من حاالت البةررررررل ات خل ا اتكر  مر  أخرى في حالة ث إل ثمر  التين اتطير 
ذكرها اتختلف دا   الحيا  باختالف أوواع ال وابير اأوواع التين. ااب ما  العمليات الساب 

م، فشرررررررررل الصررررررررربف 1800الصرررررررررالح لألكل ال  كاليفو ويا في أااخر سررررررررربة  أدخل التين
Smyrna م أسرا  ال  ااة لإل  تركيا ليتع األفذاذ أح  المبتجين ، اسافرالثما  في إوتاج

التي كان من بيب ا اباء  أن قاسرررررررررري هباك من بعض الصررررررررررعوبات . ابع الباجحة للتين
الصرررررررررررررربف ل  اارررة معلومرررات تفيررر  برررأورررا يل م البجررراح  امعرررا ،  جع إل  بالدلالطرررااون 

Symrna هيرات مؤوثة التين سررمروا    لصرربفحين ان  اجود بعض الملقحات الخاصررة
حبوب اللقاح المباسررررراة من تين ا  كان يجب جلب ال وابير. ل ذا فقط ذات مياسرررررم  و لة

ثمررا تين كررابري الحرراملررة  اتحتوي  ،ابررذلررك تكتمررل الرر ا   الطبيليررة Capri fig ی  ررابر 
في سررالل تعل  بين  اضررع ا ی . ال ذا يجر قاح ال  إواث ال وبو  بالسررتوفاجالحبوب الل

ما تين السررررررمروا ث ال  أشررررررجا  تين سررررررمروا حت  يخرج مب ا  وبو  البالسررررررتوفاجا ا  خل
اسرررررررررم ام  ولسررررررررربب الكن اج  أن هذل اإلواث كاوت غير قاد   ال  اضرررررررررع البيض ب

 اأصرررررررررررراحت ابرغم هذا فق  تم تلقيح الثما  اتكووت الببو  داخل ا اوةررررررررررررجت ال هيرات
 العوائل . اتوج  مجمواات أخرى من الملقحات المتخصرررررصرررررة في تلقيحلألكل مباسررررراة

 (Incurvaridae) األوواع من Yucca moths الباررررررراتيرررررررة في فراشررررررررررررررررررررات اليوكرررررررا
Parategeticula sp ك، جميع اوواع اليو( وااتات من اائلة اAgavaccineوااتات ) 

 وواا من 24. اأكثر من أدخلت إل  مبا   أخرى من العالم ، الكب ااألصرررررررررررل أمر كية
 يتم تلقيح ا Mojave فياصرررررحراء المو  جاال  اكيا التي توج  في شررررررقي كاليو  أوواع

 افي الغرب تتلقح اليوكا المسرررررمال yuecasella.Tووع من الفراشرررررات تسرررررم   بواسرررررطة
Yucca brevetalia   بواسررررررطة حشررررررر  تسررررررمT.paradoxa اتتلقح ،Y.whipplei 

 .Tegeticulaبواسطة  Y.schotiاتتلقح  T.maculate بواسطة
، أشرررر ها  ائحة األ ها  ال تبشررررط الفراشررررات الشرررررقية ليال اهو الوقت الذي تكون فيا ا 

 اتجمع ،ال هر  البيةرررررراء متسررررررلقة األسرررررر ية إل  المتك T.sueselaات خل أوث  حشررررررر  
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التي تجمع من متك ااح   اللقاح. اتحمل كتلة  حبوب اللقاح اتةررررررررغط ا في شرررررررركل كر 
، اتسرررراا  الملمس الفكي من إل  أ بعة تحت  أس الحشررررر  اتثبت بواسررررطة ماسررررك يمت 

ذلك إل   هر  أخرى تكون في  ، ثم تطير الحشرررررررررر  بع الخلةية في التثبيتقواا  األ جل 
 بفتح االحشرررر  المبيض تقوم  حالة مباسررراة من حاالت البمو المبيةررري ابع  أن تفحص

بعةا  اتلص ابع  ذلك تتسل  القلم . بواسطة آلة اضع البيض الطو لة ثم تةع بيةة
 اااد تماما بع  اضررع كل بيةررة،  كالسررلو الميسررم. ا تكر  هذا  من حبوب اللقاح ال 

اتستخ م ا د قليل من البذا   ضمييلا فمن غر  فكل من ثالث غر  توضع بيةة في
مو وليرقات الفراشررة. ااأل ها  التي ال تتلقح ال تبتل بذا  ااب  تمام كغذاء  الوفير  الع د

  باطي اقت ، اتخرج الفراشررررررررررررررة اليافعة في  في األ ضعذتا  ا بذال اتغاد  قرو اليرقة
 .موسم الت هير

 لذكر البحل  و ل اللسررررران الموجودالذي وسررررروقا في هذا الموضررررروع هو  االخير االمثال
 الرحي  يقوم ب  ا    هو  األ اك ، اتحصل هذل الذكو  ال  االذيأمر كا االستوائية  في

 الحصرررول تسرررتعملا كوقود للطيران الكب ا ت ا   هو  األ اك  من أجلا  یمن أ ها  شرررت
مثل  المتطاير  ال  العطر فقط، اتتركب هذل العطو  ال هر ة من توليفة من المركاات

 ثايليما  Eugonolااليوجيبول  cineolاالسررررررررررررربيول  Nitryl acetateو  ل اسرررررررررررررتيت 
 Euglossa ، اتبجذب ذكو  كل من أوواع ايجلوساMtnethyl cinnamnateسباميت

المول   للعطر  األسررررررررررررطح الذكر بتمشرررررررررررريط. ا قوم إل   اائح معيبة Eulaemaإيليما ا 
. الخلةيررة لأل جررل ا خ ن العطر في تجرراا د خرراصررررررررررررررررة توجرر  في السرررررررررررررريقرران الكبير 

اإلم ادات  ال  ، الكن يب ا أو ا تعتم  ذل العطو  غير مف ومةلالت البحل ااسررررررررررررررتعما
 الحشررررررررر  دخل جسررررررررم تأيةرررررررر ا. امن المحتمل أيةررررررررا أن هذل العطو  يتم الكافية مب ا
 . افي أثباء مالمسررررررررةألي من الجبسررررررررين الذكر أا األوث    جاذبات جبسرررررررريةاتحول إل
 ، ااب ما تفق  شررررررررررررررعو ها يكون من السرررررررررررررر لأل ها  األ اك  فإو ا تصرررررررررررررراح ثملة البحل

 كتلة من اللقاح مثبتا في مكان ی . ااب  محاالت ا لل رب تر  ئبواسطة المصا اصطيادها
 األا  كي    من وفس البوع تقوم  هر كمن جسررم ا. افي أثباء   ا ت ا التالية ألا   خاا

 .ك يتم التلقيحبذلبالتقاط كتلة اللقاح ا 
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ميلويدية  خنفسكككككككككا  (أ ت غمدية األجنحة الزائرة لألزهار: تحورا (:1-4شككككككككك    ال
,Nemingnetha sp، ب( خنفسكككا  سكككيراميسكككيديةسككك  7.5اليا طولها ج ذات  . ،

Cyphenolida laevicollis  طويلة كفأمامية ال راسذات. 

 
 ی بر کا نيثمرة ت (أ البالسكككتوااجا: بواسكككزة زيابير  ی کابر  ني: تلقيح ت(2-4 شككك   ال

ها زيبور ذکر وزهرة أخرى بها ثقب  اي وقت خروج الزيابير  ب( زهرة متورمة بداخل
 .الزيبور ايثىبداخلها  متورمة الخروج  ج( زهرة
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 المتغذية على االزهارالحشرات 
 يمكن تقسيم الحشرات المتغذية ال  اال ها  ال  ثالثة مجاميع هي:

 أوال(: الحشرات المتغذية على ايسجة االزهار:
ان الع ي  من األوواع التابعة لاعض اائالت  تببي غم ية احرشررررررةية االجبحة تسررررررتخ م 

 اوسجة أج اء ال هر  المختلفة كغذاء.
Order Coleoptera (Polyphaga)  غم ية االجبحة 
Anthribidae 

Buprestidae 

Canthuridae 

Cerambycidae 

Chrysomelidae 

Curculionidae 

Elateridae 

Meloidae 

Melyridae 

Nitidulidae 

Scarabaeidae 

Lepidoptera 

Order Lycaenidae (some) 

 ثاييًا(: الحشرات المتغذية على حبوب اللقاح:
 الع ي  من األوواع التي تعود للع ي  من الرتب االعائالت الحشر ة اكما يأتي: اتةم

Order Collembola (some) 

Blattodea (some) 

Order Dermaptera (some) 

Order Plecoptera (some) 

Order Hemiptera (Heteroptera) 

Anthocoridae 

Miridae 

Order Thysanoptera (some) 

Order Coleoptera (Polyphaga) 

Cephaloidae 

Meloidae 
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Mordellidae 

Nitidulidae 

Oedemeridae 

Phalacridae 

Order Diptera (probably many) 

Anthomyiidae 

Bibionidae 

Bombyllidae 

Calliphoridae 

Mycetophilidae 

Muscidae 

Scatopsidae 

Syrphidae 

Tachinidae 

Order Lepidoptera 

Micropterygidae 

Nymphalidae (Heliconius) 

Order Hynenoptera 

Vesnda (Masarinae) 

Xyelidae 

 ثالثًا(: الحشرات المتغذية على الرحيق:
 اتةم الع ي  من األوواع التابعة لرتب حشر ة اهي كما يلي:

Order Neuroptera 

Chrysopidae 

Order Mecoptera 

Panorpidae (Panorpa) 

Order Diptera (many) 

Order Lepidoptera (most) 

Order Trichoptera (some) 

Order Hymenoptera (most) 

 ة االزهارالحشرات لزيار تحورات 
في أوواع معيبة من الحشرات تحو ات خاصة لالستفاد  من اال ها . امثل أحياوا تح ث 

ذلك ا جل الجمع في شرررررغاالت وحل العسرررررل. اكذلك فالخبافس التي تتغذى ال  حبوب 
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تلتصررررررر   الشرررررررعيراتاللقاح م اد  بشرررررررعيرات كثيفة تغط  جسرررررررم ا ا اائ ها اال  هذل 
التي  Euphoria fulgidaاخبفسرررررررررررررراء  حبوب اللقاح ابع ها يتم التلقيح بين اال ها .
ي الذي يمال غ د خاصرة في العسرل السرائلتتباال  حي  اال ها  غير او ا أيةرا تلصر  

 الغ  السررررررائل في الغ   فان الخبفسرررررراء تشرررررر   اق الخوخ ااب ما ي اط مسررررررتوى قواا  اا 
 أح  افراشرررررررة اليوكا تمثل .للحصرررررررول ال  السرررررررائل بم ما  صرررررررلب موجود ال  الحافة

كي مع  لجمع حبوب خر وم قصير شو  فالوث  الحشر  التحو اتاألوواع الغر اة في هذل 
رس الا   كمية من حبوب اللقاح من ا   ا ها  تغاللقاح. فاع  ان تجمع الفراشررررررررة االوث

اضع البيض الرمحية الشكل حين تةع مجمواة من بية ا في مبيض ال هر . بع ها 
مااشررر  تقذف بكل حبوب اللقاح التي تحمل ا ال  خر وم ا ال  الميسررم. ااب ما تبمو 
البذا  تلت م يرقات الفراشة معظم ا اتترك اهو الغر ب بعض البذا  لكي تبمو اتحافظ 

من الكرررالسرررررررررررررريررر ات   وبو هبررراك  ابطرررة أخرى اجيارررة بين ا  ال  البوع لبارررات اليوكرررا.
Blastophaga psenes ووع من التين يسررررررررم  )سررررررررميروا( معظم اثما  التين. ف باك 

ا هررال مؤوثررة هو ل ررذا يعتمرر  في التلقيح ال  ووع بري من التين اتخرج اال وا  الغير 
الساب  في بيض البوع البري من التين تخرج الذكو  الغير مجبحة أاال ثم  لل وبو كاملة 

تقرض مخابأ ا  فأو امرابض االواث فاذا اج ت ا  فسرررررررررررررر ا بحثا انتتجول داخل الثمر  و
لتصرررل ال  االواث المختبأة حين يتم التلقيح ااب ما تخرج االواث من ثما  التين البري 

 . ين السمووااللقاح لتلقيح ت بحبوب مغطا تكون 
 :تحورات االزهار الستقبال الحشرات

هي اللون االرائحة االشرررررررركل فاللون  لأل ها ان ابسررررررررط التراكيب التي تجذب الحشرررررررررات 
 ل ا حشررررررات معيبة فقطي جذب الحشررررررات اما شررررركل ال هر  فان االرائحة ل ا دا  هام ف

الق    ال  االوجذاب لا فمثال  الرحي  الموجود اسفل  هر  ذات اوبوبة  و لة ال يبالا اال 
ذاات الخر وم الطو رررل بعض اال هرررا  م اد  بتراكيرررب معيبرررة تجعرررل من المحتم ال  

يا من الرحي  اا لقاح ال  ما تصرربوا ال ان تصررل اذا ا ادتالحشررر  القيام بعملية التلقيح 
ات العشا  ة تكون المتك البااتخير مثال ال  ذلك افي ا ها  بعض الساع   لاا ها  ح

داخل شررررقوق بين هذل المتك  بأ جل ال هر  تب ل  تاة بشرررركل يجعل الحشررررر  اب    ا   مر 
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بمخالب ا ااشرررررررررواك جسرررررررررم ا كثير من أكياس اللقاح التي تبقل ا بع  ذلك ال   اتلتصررررررررر 
 ا ها  أخرى.

 النباتات اكلة الحشرات
الحررالررة يكون الباررات هو المسررررررررررررررتفيرر  ال   ول الخط اهبرراك أوواع ارر   من افي هررذل 

مثال يجذب اليا الحشررررررررات ان  ر   مواد يفر ها  لبااتات اكلة الحشررررررررات فباات الجر ا
ااب ما ت ا ها حشر  تب ل  ال  ال اخل حين تمبع ا الشعيرات السفلية الجر  ال  حواف 

اواات ال  اسرريرا ذا  ها سررائل هاضررم ثم تمتص.من الفرا  اهباك في القاع يغمر  االتجال
ال اائ  الل جة التي تبث  ال  الحشرررررررر  اكذلك واات ال يوويا ذا المصررررررررااين الشرررررررائكين 

ال  الحشرررررررررر  بيب ما اهباك الباات المائي ذا ا قابةرررررررررة ماللذان يبطاقان ال  بعةررررررررر 
صرررمام معين  المثاوات التي تصرررطاد الحشررررات المائية التي تقترب مبا اتعمل ال  فتح

في المثاوة. فيب فع الماء ال  داخل المثاوة حامال معا الكائن المصررررراد ثم يقفل الصرررررمام 
 بع  ذلك مااشر .

 العوام  المساعدة للحشرات على معراة االزهار ومواقعها
 :هيال  معرفة األ ها  اتحليل مواقع ا ا ساا ت الحشرات هباك اوامل 

 ال  األ هرا  اتوجيرا الاصررررررررررررررري ل هر  سررررررررررررررراار ت ال  التعرف لتالت الملوورة بال أاال(
 الحشرات الي ا.

 اواعاث الراائح العطر ة كان اامال لجذب الحشرررررررات من مسررررررافات بعي  ، ا بما ثاويا (:
 الجرراذبررة للخبررافس المتعفبررةكرراوررت الراائح ال هر ررة األال  هي تلررك المباعثررة من الفواكررا 

االبو ةررررررررررررات  ة كل من اللقاح حاااألال   ر   ا  همن اجل هذا اتاعت األ  الرمية. ا 
ت ا هرررا من اجرررل  برررالبتالت ذات األلوان االراائح األخررراذ  التي قرررادت الملقحرررات التي

 الحصول ال  حبوب اللقاح بصو    ئيسة.
 د الرحي  التي تفر  الرحي  االذي يحتوي ال  محلول مائي غبي بالسررركر ات غثالثا (: 
اهميت ا بالبسررررررررراة ل ا رکاات غذائية اخرى في الرحي  ا   قر ب اكتشرررررررررف اجود م امن

اج ت فيا مواد أخرى تشمل  اكذلك ال هون للملتحات الحشر ة اهي األحماض األميبية 
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تقوم بوظيفة مةرررررررادات السرررررررموم  كال من حامض األسررررررركو بيك، االتي من المحتمل أن
امة ل اا  ال هر  غير المرغوب في م سررررررررررررر التي  بما كاوت alkaloidsاكذلك القلو  ات 
إلسررررررررررررررتفرراد  مبررا كوقود لحشرررررررررررررررات الطررائر  لل ف ااحرري  داخررل اال هررا  حاكرران أفرا  الر 
 بيترک  ختلفة ا حية األجبئاباث األجبحة ن هذل الحشررررررررررات حرشرررررررررةية. امكا بوهي  اتي

ية ضافاال  يللرح الغ د المفر    يح  لية ا س ا  العبال الرحي  ال هري ان تركياة كل من
، المفةرررررلة للملقحاتتياجات الغذائية ليقابل اإلح اصررررريصرررررخ بطر قة توحي باوا ق  افر 
 رررا اال  من يكون تركي  األحمررراض األميبيرررة في  حيق الراقيرررة افي العرررائالت الباررراتيرررة
لال ها  ال   الملقحةالفراشررررررررررررررات  تفةررررررررررررررلااليا  الب ائية التئاعتركي ها في  حي  ال
ح لال ها . اهذا يفسررررررر ا اف الفراشررررررات قالمل البحل يالايحصررررررل تركي ات أال  مما 

ن بيبمررا ال يحصرررررررررررررررل البحررل ال  مررايل مررا م بررالبراتين ان تبرراال حبوب اللقرراح الغبيررة
 الجبس اتاال  العموم فرررررأن أبي دقيقررررر اللقررررراح،حبوب من  األحمررررراض األميبيرررررة اال

Heliconius ال  األحماض ب ةررررررررررررررم ا ا حصررررررررررررررل مب ا  ا قوم يجمع حبوب اللقاح
الغبي بررالبراتين يبجررذب إل   حي   الرر بررال اب الررذي تتغررذى ال برراألميبيررة الحر  االررذ

 .وساة االية من األحماض األميبية ال  األ ها  التي يلقح ا الذباب االذي يحتوي 
 ،متشرراب ة االجبحة التي تتغذى ال  اللحاء  العسررلية التي تفر ها الحشرررات الب ا  : ابعا(
 الغذاء ما الت حشرررررات متشرررراب ة األجبحة الموجود  حاليا مصرررر  ا مفي ا لمثل هذا حين

تغيرا  تغيرها حين او ا تمتص كميات كبير  من العصرررررررا   اللحائية ثم تقذف ب ا دان أن
مثل  الحشرات كثيرا امن ضمن الحشرات المبجذبة إل  الب ا  العسلية أا اء  بيلية من

تكون  الحاالت لمتطفلة اكذلك البحل االفراشرررات. افي بعضالبمل اال وابير المفترسرررة اا
 . عام ا ل ذل الحشر  اا يكون الج ء الرئيسي من الرئيسالب ا  العسلية الغذاء 

تبتمي ال   تب غم ية  لأل ها : معظم الحشرررررررررررات الملقحة حشررررررررررر  بيعة ال خامسررررررررررا (:
 فياحرشةية األجبحة اذات الجباحين اغشائية األجبحة اتمتا  هذل الحشرات  األجبحة

سرررررررعي ا ال ءاب ا اء  )سررررررراا  هاوي في إيجاد اال ها (ان جميع ا وشرررررررطة الطيران اق  
 ا بأج    قو ة للطيران ئاالماكن المباسرراة لوضررع البيض االاحن ان غذااإيجاد الت ااج 
التي تعين الحشررررررررررررات  هي الصرررررررررررفاتع هذل ال  اال  د جة من التطو  اجمي احواس
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اال  العموم فأن كال من حجم ال هر  اشرركل ا اموضررع  بحث ا ان األ ها . الملقحة في
حت ا اتركيب  حيق ا ااقت ا ها ها يمكن أن يكون ئ ا ااةررررررررررررررائ ا التكاثر ة الوو ا اووع
م ا الحشرررررررررر ة من حين اشررررررررركال ا اتشرررررررررر ح ا ا عا ل ا مايقابل ا في اجسرررررررررام ملقحات ا

في السرعي احت  بين االوواع المتقا بة من  افسريولوجية حواسر ا ا تابة وشرا  ا ااادات ا
معين من الملقحات الحشرررررررررررر ة اهذا  البااتات وج  أن كل ووع مب ا  بما يعتم  ال  ووع

ااامال ال  تقليل الفاق  من حبوب  لجذب الملقحات الفعالة أفةررررررررلالتخصررررررررص يكون 
ال ائر . ا رتاط الفو  الذي تحققا  الحشرررررررررررررررات غير الملقحة اتجمعاللقاح االرحي  الذي 

الباراترات من جراء تبظيم  الملقحرات الحشررررررررررررررر رة بربراط اثي  مع البجراح الرذي تظفر برا
 .املية التلقيح الخلطي

 -:مميزات الحشرات المتخصصة اي زيارة األزهار
ال  هيأة اوبوبة اامة  أصرررراحاسررررتطالة اج اء فم ا حين ان من اهم هذل الممي ات هو 

االسررررتطالة ق  تحو ت بأشرررركال مختلفة اااد  ما تكون مسررررتقلة  ( اهذلماصررررة )الخر وم
 لأل ها الملقحة تتخصررص في سررلوك ا من واحية   ا ت ا  كما ان هباك بعض الحشرررات

 Flowr Constantا طل  اصرررررررطالح )ثابتة ال هر (  ا بيعة الحصرررررررول ال  غذائ ا،
مبفرد اا الطيران الوفس االوواع البااتية في اثباء  ال  أفراد الحشرررررررررررات التي ت ا  ا ها 

من الحشرررررررررررررررات بتثبيت   ا تا لبوع معين من  لفتر   و لة. ااب ما يقوم جميع افراد ووع
 احبوب اللقاح االمركاات األخرى( البااتات من اجل الحصررررررررررررررول ال  الغذاء )الرحي 

ااذا اج  أن ا دا من  Monotrophic حشررررررررر  )احي   الغذاء(يطل  حيبأذ ال  هذل ال
ه فا ل  ا   ووع من الحشرررررررات سررررررميت  األوواع البااتية يجو  أن يكون بيب ا قرابة اكاوت

تكون وحلة العسرررررررررل ثابتة ال هر   اق  Oligotrophicهذل الحشررررررررررات )مح اد  الغذاء( 
ثم توالي   ا ات ا لااقي ، ة معيبةبالبسرررررررررررراة لبوع من مجمواة أوواع وااتية خالل فتر   مبي

الحشرررررررررات المتبواة  االوواع بالتابع في فترات  مبية متعاقاة فتصرررررررراح بذلك في مجمواة
الي ا )احي    الغذاء . ااب ما تكون ال  ا   من اجل الحصرررول ال  حبوب اللقاح ا ل 

شرررررررات . ا ع  ايةررررررا الباات ال هري مفي   لكل من البااتات االحMonolecticال  ف( 
تحق  فعالية  ألو االمفي  للبااتات ان تقوم بجذب حشرررررررررررررررات ثابتة ال هر   الملقحة، فمن
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للحشرررررات أن تكون متخصررررصررررة  ا  التلقيح الخلطي كذلك من المفي  في اتمام املية أكثر
بذلك تقلل من املية  ألو امسررررررررررت يما في   ا   ووع من البااتات  تخصررررررررررصررررررررررا مؤقتا اا

اان تتعلم التعرف ال   أكبرفي مق ا ها أن تسرررررررررررررررع بكفاء   الت احم ال  الغذاء ا كون 
 تفتح ا.  هر  معيبة اتقف ال  الية

 -:الملقحة الحشرات اه 
 فةررررررررال ان ال ا  الكبير لبحل العسررررررررل في تلقيح األ ها  ف باك أوواع أخرى من البحل

 فةال انل الو د وحالبحل االوفرادي االبحل الطبان ا البري يقوم بعملية التلقيح اتشمل 
 الحواممن الررذبرراب مثررل الررذبرراب اال  ق االررذبرراب أوواع بعض من اوواع ال وررابير، اهبرراك 

 تقوم ب  ررا   األ هررا  االمسررررررررررررررراارر   في امليررة التلقيح اكررذلررك اوواع ابي دقيقررات ابعض
تلعررب دا ا متواضررررررررررررررعررة في تلقيح  Coleopteraالخبررافس من  تاررة غمرر يررة االجبحررة 

 الملقحات الم مة بالتفصيل اكما يلي:اسبتباال بعض  األ ها .
 Apis mellifera L يح  العس أوال(: 

 حين تشرررررررررررررمل هذل العائلة Apidaeااائلة  Apoideaيتاع وحل العسرررررررررررررل فوق اائلة 
 Apisوحل العسرررررررررررل  الذي يةرررررررررررم أ بعة أوواع في العالم هي Apisااح ا هو  جبسرررررررررررا  

mellifera  اخل العسل الكبيرApis dorsata  اوحل العسل الصغيرApis florea 
 . Apis indicaال ب ي  اوحل العسل

المجمواات الحشررررررررررررررر ة الفعالة في تلقيح األ ها   أكبرمن  Apoideaاتع  فوق اائلة 
ووع اجميع اواث هذل األوواع فيما ا ا الطفيليات  20.000مب ا في العالم وحو  ا عرف

اللقاح حبوب االملكات االجتماعية تقوم ايةررررررررررررررا بجمع  Cleptoparasites السررررررررررررررا قة
يرقات ا سرررررررواء كان هذا في صرررررررو   مأووة مخ اوة في العش أا  االرحي  من اجل تغذية

اللقاح. اتع  اوواع قليلة من البحل من الحشررررررررات  بحبوب يجري ا عام اليرقات مااشرررررررر 
وحرل امب را بوارة الغرذاء محر اد  الغرذاء اا متتكون االوواع الوحير   الغرذاء الكن معظم 

 العسررررل حين اوا يقوم ب  ا   ا د افير من اوواع اال ها  بما في ا تلك المصررررممة لجذب
 ، يقوم وحل العسلواسم التي يب   في ا اجود الرحي الحشرات دان البحل. افي اثباء الم

اللقاح يشرراه   تبفذ حبوبا مة أا اصررير الفواكا الب يل للرحي ، احيبجمع الب ا  العسررليب
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 أوواع الجبس العسرررررررررررررررررل اهو يجمع الررر قي . ابعض اوواع البحررررل البرررر ائيررررة مثررررلوحررررل 
Colletidae) Hylaeus)  تكون اا  ة من الشعر وسبيا لذا ف ي تبتلع اللقاح ثم تتقيأل

للمؤن المخ وة في العش. الكن معظم أوواع البحل تمتلك  مع الرحي  اثباء تحةرررررررررررررريرها
المشررطية الشرركل التي تسررترجع ب ا حبوب اللقاح بتمشرريط ا  تا دا ضررخما من الشررعيرا

. الق  تحو ت بعض اج اء اجسام الشغاالت لكاس لأل ها  من فوق الجسم اثباء   ا ت ا
 خاصة ثم وقلا إل  العش ا وج  وواان من هذل التحو ات هي:أج    حبوب اللقاح في 

التي تتررألف من شررررررررررررررعر  و ررل كثيد يوجرر  ال  األ جررل  Scopaeفرش اللقرراح  -1
 .Migachilidae اائلةال  السطح السفلي للاطن كما في حالة  الخلةية اا

 توج  ال  ي تتكون من دائر  من الشرررررعر الخشرررررنالت Corbiculaeسرررررالت اللقاح  -2
 لبحل العسل االبحل الطبان.الساق الخلةية 

 من اهم الحشررررررررات الملقحة اأفةرررررررل ا لألسرررررررااب Apis melliferaا ع  وحل العسرررررررل 
 اآلتية:

 ال ها  اكي  . اذ يعتم  في تغذيتا ال  الرحي  احبوب اللقاحل  ا   وحل العسرررررررررررررل  -1
 اللقاح اتوج  با تحو ات ترکيبية لجمع ا. اق  اج  اوا لكي تجمع وحلة كتلة من حبوب

في  لرررة الواحررر   تحتررراجمثال. كمرررا اجررر  أن البح ى  هر  كمثر  84فرررإن الي رررا أن ت ا  
سرررربو ة  وحلة 200.000کتل الما كاوت الطائفة القو ة تبتل حوالي  10ااشرررراشرررر ا إل  

 فإن احتياجات ا السبو ة من حبوب اللقاح تصل إل  مليون كتلة.
 ليس لبحل العسررررل بيات شررررتوي ا بشررررط للسررررراح اجمع الغذاء في الظراف الجو ة -2

 بالظراف الجو ة المعاكسة من البحل البري. ا  اوا اقل تأثر ال   المباساة فةال
 يمكن التحكم في  وائف وحل العسررل ا سرر ل اكثا ها اوقل ا من مكان آلخر فةررال -3

 ان الكثر  الع دية لبحل العسل التي تجعلا متفوقة في تلقيح األ ها .
 امکان توجيا وحل العسرررررل ل  ا   محاصررررريل معيبة اقت ت هيرها ا جري ذلك بتغذية -4
 وائف ال  محلول سررررركري مةررررراف اليا مسرررررتخلص اطري أل ها  هذل المحاصررررريلالط
 لبسررررررراة للمحاصررررررريل التي ال تتمي  ا ها ها برائحة خاصرررررررة أا التي تكون أ ها ها غيربا

 ة للبحل. يغذي البحل بمحلول سركري معطر ا رش المحصرول بماء معطر ببفسالمغذي
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 الوتاج سرررالالت من وحل العسرررل امن الج ير بالذكر اوا تجرى بحوث في العالموقت ال
 ة في تلقيح ا ها  محصول معين.صصمتخ
م اامة وحل العسررررررررررررررل ال    ا   ا ها  ووع معين من البااتات في الرحلة الواح  ،  -5

 يتفوق في ذلك ال  اوواع البحل األخرى. اهو
 -:العوام  التي تؤثر اي قيام يح  العس  بتلقيح األزهار

 د جة الحرا   اسراة الر اح االةوء االمطر اهذل العوامل ذاتالعوامل الجو ة مثل  -1
 تأثير كبير في سرررررررررراح البحل اوشرررررررررا ا في   ا   األ ها  لجمع الرحي  احبوب اللقاح.

الظراف  امع ذلك فإن وحل العسرررل يفوق اوواع البحل األخرى في السرررراح اخاصرررة في
 الجو ة المعاكسة.

اد تلقيح ا تمتا  بوفر  حبوب اللقاح اا با تفاع اجود وااتات مبافسرررررررررررررة للبااتات المر  -2
 السرررررركر في  حيق ا حين يؤدي إل  اوجذاب البحل ال  هذل البااتات. لذلك يجب وسرررررراة

 إ الة هذل البااتات المبافسة.
 قو  الطوائف المسررتخ مة اا دها اوظام تو  ع ا في الحقل اا الاسررتان اكذلك كيةية -3

 ما يأتي: سلوك البحل اق  ااضحت ال  اسات
من  أن الطوائف القو ررة التي تحتوي ال  ارر د كبير من البحررل تكون فررائرر ت ررا اكبر -أ

 حين القيام بتلقيح األ ها .
 من الم م تو  ع الطوائف في مجاميع صغير  بالحقل أا بين األشجا  في الاساتين -ب

من  مينو وائف لكل دا  3-2اذلك لةررررررررررمان تغطية المسرررررررررراحة بأكمل ا بالبحل ا كفي 
 مين في الاساتين.والمحاصيل الحقلية ا ائفتين لكل دا 

 مما يقوم با البحل أكبر( البحل الجامع لحبوب اللقاح يقوم بتلقيح ا د من األ ها  ت
 .الجامع للرحي 

 لأل ها  البحل الصرررررررغير اب  ب ء سرررررررراحا يكون أكثر فعالية في التلقيح الخلطي -ث(
اماكن  ا د أكبر من األ ها  بغية العثو  ال  اذلك ألتساع مبطقة سراحا التبقلا بين

اتتكر    ا اتا لبفس  اهذا البحل تتح د   ا تا بع  ذلك ا  بالبحل اأافر غذاء اقل أ دحاما  
 المبطقة.
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كالعبجاا مثال تتصرررررف  أشرررررجا  الفاك ةبعض البااتات اخاصرررررة بعض أصرررررباف  -4
الاسرررررتان بالتاادل حت  يمكن الذاتي الذلك يجب   ااة أصرررررباف مختلفة مب ا في  بالعقم
 التلقيح بواسطة البحل. أتمام

التررررابع لرتاررررة غشررررررررررررررررررائيررررة األجبحررررة  Bombidaeاررررائلررررة البحررررل الطبرررران  -:ثرررراويررررا (
(Hymenoptera)   يليش مليشررررررررررررررررة أجتمررراعيرررة في  رررائفرررة مكوورررة من ملكرررة اذكو

مع االشررغاالت مج    بسررالل اللقاح ال  سرريقان األ جل الخلةية تج اشررغاالت االملكات
 اتخ وا مع العسل لتغذية صغا ها. حبوب اللقاح

 التابع لرتاة غشررررررررررررررائية األجبحة Megachilidaeاائلة البحل القا ع األا اق  -ثالثا (:
(Hymenoptera. اان أهم أوواا ررا وحلررة الو د )Megachile argentata F تقوم 

 مبتظمة دائر ة اتوج أا اق الو د اأا اق األ ها  التو جية بصررررررررررررررو    هذل البحلة بقطع
الخةر  فرشا  اللقاح ال  اسفل بطن األواث. ا ع  ذا أهمية في تلقيح أ ها  محاصيل

 االفوا ا.
 ,Halictidae, Colletidaeتواجررررررر  اوائرررررررل أخرى من البحرررررررل مثرررررررل  -: ابعرررررررا (

Andrinidae  اتتمي  أفرادها بأو ا ذات لسررران قصرررير م يأ للحصرررول ال  الرحي  من
المكشرررروفة أا األ ها  التي تسررررتطيع البحلة أن ت خل ا بكامل جسررررم ا اهذل  غ د الرحي 

 Megachilidaeالطو لة اللسران مثل أفراد اائلة ا  من األوواع تخصرصرتع  اقل  األوواع
 التي يسررتطيع أفرادها أن يصررلوا ال  غ د Apidaeااائلة  Anthrophoridaeااائلة 
 . ها  المتخصصةالمختةية في المخا ن ال اخلية لأل  يالرح

مجمواة أخرى من الحشرررررات الملقحة التابعة لرتاة حرشررررةية االجبحة  هباك -:خامسررررا (
 اسررررررتطالةأج اء من جسررررررم ا اهذل التحو ات ترك ت بصررررررفة  ئيسررررررية في  بعض تحو ت
 لتصررررررررررررررررل إل  الغررر د الرحيقيرررة لأل هرررا . اقررر  ت يرررأت اج اء فم أبي دقيقرررات الفم أج اء

الرحي   ال  ، امعظم هذل األوواع للحصررررررولالرحي  فقط بامتصررررررااللقيام  االفراشررررررات
 الم غشرررررررقر ة أب ا. اا ول لسررررررران هو لفراشرررررررة الصرررررررقر ىالكن بعض الفراشرررررررات التتغذ

Xathopan morgani Praedicta  لعائلةالتابعة (Sphingidae) يصل  ولا  الذي
 Angraecumی . اهرررذل الفراشررررررررررررررررة هي الملقح الوحيررر  لبارررات يررر اسررررررررررررررم22.5إل  
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sesquipedale  ررذل ل اال الررذي تخ ن أ هررا ل الرحي  في أوبوبررة  و لررة غير ميسررررررررررررررر 
الرحي   ال  الفراشة فقط. اتتخصص هذل الفراشة في التحلي  بجاوب األ ها  اتحصل

التباسرررررلية   ائاأاةرررررا بم  خر وم ا الطو ل ااأل ها  التي ت ا ها تكون أفقية أا مبحبية
 تكون في اضع تتالمس فيا مع الفراشة التي تحل  فوق ا.

 االتابعة لرتاة حرشرررررررررررةية Sphingoidea اائلةالحشررررررررررررات التابعة لفوق أن معظم  كما
 تتمي  فراشرررات ا بأو ا سرررر عة الطيران اتسرررتخرج الرحي  من األ ها  اهي تحل  االجبحة
 Onagraceae اائلةامن    المعت لة. اتوج  أوواع خاصررررررررة. البااتات في المبا فوق ا
اهي ذات أ ها  اميقة  Sphingidaeبواسررررررررررررررطة الفراشررررررررررررررات من اائلة  للتلقيح مع  

 األاباق.
 -:أه  المحاصي  الزراعية التي تحتاج إلى التلقيح بواسزة الحشرات

 تلعب الحشررات دا ا كبيرا في تلقيح أ ها  مختلف المحاصريل ال  اعية افةرال ان أو ا
 ، اأهمير  كميرة أوتراج الثمرا  االبرذا  فرأو را أيةرررررررررررررررا تبتل ثمرا   ذات ووعيرة ج ترفع من

 المحاصيل هي:
 : اتشرررمل القطن االكتان افول الصرررو ا اعااد الشرررمس االعصرررفرالمحاصررريل الحقلية -1

 االببجر السكري االجت االبرسيم.
االب اليا محاصررررريل الخةرررررر: اتشرررررمل الفجل االشرررررلغم االااقالء االفاصررررروليا االلوبيا  -2

 االخيا  االرقي االاطيخ االفلفل االطما ة االج   االخس االاصل االثوم االل اوة. االقرع
 االخوخ االكمثرى االتفرراح  الكر أشررررررررررررررجررا  الفرراك ررة: العبررب االحمةرررررررررررررريررات االتين  -3

 االمشمش االعبجاا.
 : اتشمل االقحوان اا د الكتان اا د الجيت االخطمية اغيرها.وااتات ال  بة -4
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 المقدمة
تضرررررررررك ير  م  الحير ي  الحشررررررررريا   ا  ا       الحشررررررررريا  الاصة   ال ص ررررررررر        

االقتصررصة   التت تتى ب مصيتصررصا مصررصبر الثلص  يات اشرريا  ال ا  اال مص  ا     
االلق الدة قت االحشرررررررريا  القشرررررررري   االلاررررررررلحد يضررررررررة  م     ا  اللق ال    ثت ت ليتل  

ا يايق م ل   تى      ه ال رصي ع ي  الحشرررررريا   ييا   Hemiptera صررررررج   ا  ثح  
الثدار العارررل   التت تارررصمد مل  تر ع ا تيو  ا    ياي ص  العو  ا ىررر ة مل  الثلص  
ال صررررصم  يضررررة  م  قدبر العد د ي     امقص مل   قت العد د ي  الوص ياىررررص  ال اررررلل  

  يياض الثلص .
 رةمجاميع الحشرات الثاقبة الماصة للعصا

تعد بتل   صررررررررج   اال ثح  ي  اليتة الحشرررررررري   ال ق   احا تضررررررررك يع ك الحشرررررررريا  
الضررررررررررصبر مصلثلصتص  االقتصررررررررررصة   التت تتى ب مل  العصررررررررررصبر الثلصت   يت ال    العيوت 

، يات ال   اال مص  اال    االلق الدة قت االحشرريا  القشرري   ااحي ص يضررة م  االعصلك
العد د ي  اال  ا  ال وتيىررر  للحشررريا  االعد د ي    لك يصن بتل   صرررج   اال ثح  تضرررك

الاوحل رررص  التت تتىررر ب مل  ةو الحح ا رررص  الجلحير الحرك، ا  ا  افيب ي   صررررررررررررررج ررر  
ان   ا  Shellac اال ثح  تعد ا  ا  يوحدر احا تاررتع ت يت ا تصا اال ررلصل االشررحة 

التث   يت اال  ا  التصمع  ليتل   صررررررررررررررج   اال ثح  يفثقص ي  الخ ل يت  ح ص  ي تلو ، 
ان االىررررررررك    ه اليتل  قد تج وت ا ضررررررررص لل خ شرررررررر  ال صئ  .  ل لك  ردِ ان مع  مصئة

اتعثت  صررررررررررر   Hemiيشرررررررررررتق ي  الجل   الح  ص     Hemiptera صرررررررررررج   اال ثح  
ل  اال ثح  االيصي   لحشررررررررررريا    ه اليتل  التت اتعثت  ثصح ا لك اشرررررررررررصبر ا Pteronا

 ف ن  صرروقص القصمد  يتصررلة اا  لد  االثصرر  الاييت للرثصح اشررصئت، ا ص تارر   
ايررص اال ثحرر  ال لج رر    Hemelytronا ثحرر   رر ه اليتلرر  مررص  ثحرر   صرررررررررررررر  الى ررد رر 

لحشررررررررررريا    ه اليتل  يتج ن اشرررررررررررصئ   ا ت اقصررررررررررري ي  االيصي   مصةر. تتلص   اال  ا  
لحشرررري   التصمع  لق ه اليتل  مشررررفت الحي يت شررررفلقص العصو، اال ا قص تشررررتي     عقص يت ا

ا ت تشررررررتي    لك يع بتل   Piercing & Suckingايتةكقص   زاء يك ثصةل  يص رررررر 
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ان اال  ا  التصمع   .Phthirapteraاوع  ا  ا  بتل   Thysanoptera د    اال ثح  
اي تلو  اال ثح   Homopteraلتت يتشررص ق  اال ثح  لق ه اليتل  اص ت تع ة ىررصمقص ليت

Heteroptera ،   احا   لحت   ه اليتل  تضك ال رصي ع التصل   ي  الحشيا  ال ص
 للعصصبر الثلصت  :

  اتضك ا  امص تتلع العصئة -ير  م  ال  :( -1
Aphididae, Phylloxeridae, Adelgidae ا   Eriosomatidae 

اتضررررررررررررك العد د ي  اال  ا  التصمع   القشرررررررررررري   االلق الدة قت:ير  م  الحشرررررررررررريا  ( -2
 ,Asterolecaniidae, Coccidae, Diastididaeاالتررررررررر ررررررررر   لرررررررررلرررررررررعرررررررررصئرررررررررة

Dactylopiidae, Eriococcidae, Kermesidae, Kermidae, 

Lacciferidae, Margarodidae, Orthezidae, Pseudococcdae.  
لعد د ي  اال  ا  التصمع  لعصئل  اتضررررررررررررررك ا -ير  م  اشرررررررررررررريا  ال مص  اال   :( -3

Aleyrodidae. 

:ا ت    اتضررررررك العد د ي  اال  ا  التصمع  للعصئة -ير  م  اشرررررريا   ق الثلص :( -4  

Coreidae, Lygaeidae, Miridae, Pentatomidae, Pyrrhocoridae, 

Scutelleridae, Tingidae,  Tropiduchidae 

 .Psyllidaeتع ة لعصئل  ا   ع ا  امقص  -ير  م  اللالحد:( -5
 .Cicadidaeاتضك العد د ي  اال  ا  التصمع  لعصئل   -ير  م  اشيا  الا فصةا:( -6
 ,Membracidae  للعرررررصئة الترررررصمعررررر اتضررررررررررررررك اال  ا   -ير  مررررر  القرررررصيزا :( -7

Fulgoridae, Delphacidae, Cicadellidae, Cercopidae   . 
اال  ا  الضرررصبر للثلصتص  االقتصرررصة   يت ال    العيوت ا  ا  تضررركان ال رصي ع الارررصمق  

ال  عثت مدو ا  ة ا  ا  ضررررررصبر افيب مل  الثلصتص  االقتصررررررصة   يت يثص ق افيب يت 
 العصلك.

 األهمية االقتصادية لماصات العصارة:
الشررررك ان اال     االقتصررررصة   لق ه ال ر  م  الحشرررري   ت ات الحص ررررت الثقصئت لع ل   

   يص  ح  االضررررررررررررياب التت تحدثقص اوح  الو ائد التت   ف  ان تع ة  قص ل  اررررررررررررصن ال  ا  
 -االلح  . امل   ىحتك تثصال   ا ال  ض   ي  فةل ال ح ب   اآلتحح :
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 اتش ت  -أوال( االضرار:
تع ت مل  ايتصرررررررررررصا العصرررررررررررصبر الثلصت   م ص  ال ر  م ( ان الجاحي ي  ا  ا    ه -1

الليىررررررررر ك الحرص   ي   ؤة  ال  فو  ا تص    الثلصتص  ال صرررررررررصم  ي اة ا د ان 
Therioaphis maculatus   ىررررلة فاررررصبر يت ال ال ص  ال تحدر االيي ف   قدب

يلح ن ةاالب يت اادب الارررث ا ،  ص  ك م ص ىرررللت  اشرررير اللق الدة قت 42  ررررررررررررررررر 
  ص  يت ايي فص.لزبام  الح ض

( تشررر ه اال زاء الثلصت   االا صب ال صرررصم  اال ت ال  مصلتوصا االاباه اتشررر  قص اتج    -2
االاباو اتشرر ه الا صب  ت ر  العد د ي  اشرريا  ال   اوق الثلص  ااييا  ص العد د ي  

 Phylloxera vitifoliaeالت ااحثص ، ياصل  لك اشير يحل ااحيا العثة ال ا صر 

Pl  تعد ي   فاي اآليص  الحشررري   مل  العثة يت اابوص احا اة  اال رررصم  التت
 ق ه الحشررررير ال  الحد ي   بام  العثة يت يي اررررص  ت ر  تج  ثقص ااباو مقد   مل  

 االاباه االر اب ي ص  ؤة  ال  تد  ب شرحيا  العثة اي تقص.
در للعد د ي   صقة   ح Sternorrhyncha( تعد يع ك اال  ا  التصمع  لتحت بتل  -3

يارررللص  االيياض الثلصت   ي  الثلصتص  ال صرررصم  ال  الارررل    اصلواي ص  االلفتحي ص 
االوررص ياىرررررررررررررررص ، ي يض التقيح ال ع ي االرر    صررررررررررررررحررة التوررصح ا اررررررررررررررللرر  ياي 

Glocosporium  perennans Beck  ثقل  ي  التوصح الص يت Eriosoma  

lanigerum Hausm     االاباه  اقصيزا ا لك تلعة ال مصم  الل ضررررصء اا  ا  ال
ةابا يق ص يت  قت ير  م  الحير ي  الوص ياىررص  ال اررلل   يياض الثلص ،  ي اة 

    ي   100 ثقت اكاي ي   Myzus persicaeا د ان  ي  ال  خ االفضرررررررررررري 
 الوحياىص .

 Honeydewار العاررررررررررررررل   تع ت مل  اييا  الثد ال ر  م ( العد د ي  ا  ا    ه -4
 Sootyاالسوووو  مل  الثلصتص  االتت تع ت مل  تياكك ا تيو  ا    ياي ص  العو  

Mold .ي ص  ؤة  ال  ضع  الثلص   ت ر  امصق  م ل   التياحة الض ئت 
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 اتش ت  -ثانيًا: الفوائد:
ي  ال ة ص الىد   لللشرررررررررير الدافل   للع  الحشررررررررريا    Shellac( ا تصا الشرررررررررحة -1

القشرررررري   القثد   اال    اررررررت دو اد صن لتل  ع االفشررررررص  اال عصةن االرل ة الع ت 
 Lacciferاىا ا ص  التارحت، ا ص  ات يا   غ الة  ي  اشير اللق الدة قت 

lacca .التت تخ ل مل  اشرصب الىصمص  يت القثد او بيص 
القييز   الل ن االتت تات يا  Cochinealلصلىص  يات  لى  الررررررر ( ا تصا مع  ا-2

احا  Dactylopius coccusي  ما ن اال اصو الرصي  لحشير الصلحي القشي   
تارررررررررررت دو يت تز ح  مع  ال عرثص  الى ائ  ، ا ص ان لقص اىرررررررررررت دايص   ل   يت 

 يعصلر  مع  االيياض يات الاعصل الد فت.
 يىص   حدر للعد د ي  اآليص  الحشي   الضصبر.( العد د ي  ا  امقص يوت-3
( العد د ي  اال  ا  ال صئ   التصمع  لق ه اليتل  تعتلي ي  ا ك ال صرررررررررررررررصةب الى ائ   -4

 لألى ص ، ا ص  ات دو معضقص  ع يص لصحد االى ص .
التت  Manna( تارررررررررررررت دو اييا ا  مع  ا  امقص اى اء ل  ارررررررررررررصن يات يصةر ال ثص -5

لقشرري   اال   االارر فصةا فةل اشررقي الصرر ، الحصبر، اي  الارر ص توي  ص الحشرريا  ا
التت تتى ب مل   Trabutina mannipara  ثتج ي  اييا ا  الحشرررررررير القشررررررري  

اتاررتع ت اييا ا  ا  ا  ال   يت شرر صل العياه االتت  ،Tamarix  sppالتصيصباس 
 تتى ب مل  اللل ط يت  ثصم  اشقي ا  ا  ال  ص  ي  الا ص.

العد د ي  ا  امقص تتى ب مل  االةاصل او لك تقلت ي  اضررررررررررررياب ص اقد تاررررررررررررت دو ( -6
 كعثصي يفصيح  اح    لألةاصل.

 -:مجموعة حشرات المن
ي  الحشررررررريا  مصل    اال تشرررررررصب ا  ان لجت يثاق  ي  يثص ق العصلك ير  م  ي  ا  ا  

ن الدباىرررررررررررررص  ال   التت تقص ك ال حص ررررررررررررررحت ال  تلو  التت تزب  يت تلك ال ثاق  اال  
ي  العررصلك  ال عترردلرر اللح  رر  تشررررررررررررررحي ال  ان ا  ا  ال   تج ن اكاي ت ا رردا يت ال ثاقرر  

اوشرررفت اقت يت ال ثص ق االىرررت ائ   ا لك مل  الياك ي  ان التث   الثلصتت يت ال ثص ق 
يص  ح  امداة ا  ا  ال   يع امداة  العفا   العةق  ف ن اكلي ا  ا  شحي ال   االىت ائ  
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ا  ا  واررررري ىرررررلة ايير ا  ا  اشررررريا  ال   يت  االىرررررت ائ  ،  الثلصتص  يت ال ثص ق ا  ا 
ةباىرررررررص  مد در اشرررررررصب  ال  ، ي  العصلك يقصب   مصل ثص ق االىرررررررت ائ   ال عتدل ال ثص ق 

مثد  قلقص ي  ال ثص ق ال عتدل   مصلح صرقدبر ا  ا  ال   ال  التج ، الارررري ع ااالىررررت ياب 
ال  ت ا قص تصلح اي  يت اللح   الرد در  ت ر  ، اشل  االىت ائ   ال  ال ثص ق االىت ائ  

 ،غ ص  امدائقص الحح    ااىرررتقياب ةب ص  الحيابر ايتيه االضرررصءر يت ال ثص ق االىرررت ائ  
ي  ال   ت فثت ي  اىررررررررررررررت اصن ال ثص ق  ال ثق ل ةباىررررررررررررررص  افيب ا قي  ان اال  ا  

)تتجصثي  ثاررررررر ص ام ب ص(   ا الث   ي    Holocyclicاالىرررررررت ائ   القص ةابر ا صه اصيل 
ف  رررررص  ف ن التجرررررصثي العررررر ب   ال عتررررردلررررر التجرررررصثي  ف ن اكاي شررررررررررررررح مرررررص يت ال ثرررررص ق 

Anholocyclic .  ان  رصح م ل       الشررصئع يت ال ثص ق االىررت ائ   اشررل  االىررت ائ
ااىتقيابه يحقص  االىت ائ  اشل   االىت ائ  ال  ال ثص ق  ال عتدل ا تقصل ال   ي  ال ثص ق 

 عثت قدبر ا  ا  ال   مل  اال تشررررررررررررررصب اا ت صح  ح ص   د در  صل ص ا د  يحقص م ائل  
 اال تشصب العصل ت اال اىع لحشيا  ال  . مصلتأكحدالى ائ   ا  ا  واي 

                               -:المن والنمل

يححا ص  يب  ،ال  حزر اال أل ي ان العةق  التعص شرررررررررر    ح  ال   االث ت تعد ي  العةقص  
 العةق  ت قع ا صم  تلك الثلصتص  مصل  . اتتل ص   ه  يأ ثصالث ت يتالقص مل  الثلصتص  

محص ل الث ت مل  الى اء الىثت مصلافي ص  )الثدار العال  ( ي  ال    حث ص  ق و الث ت 
ل س    ع ا  ا  ال    ،مح ص   ال   ي  ال وتيىرررررررررص  االاوحل ص  التت   ف  ان تقص   

ا لك يصن اشرررررريا  ال   ال حل  ، العةق  اا لك ل س    ع الث ت   حت ال  تج      ه
ت تل  يت ةب   امت صة ص اا تلعحتقص للث ت.   تص  ال    Myrmecophilousللث ت 

ا ص  ،ال حة للث ت مصن    ع ا  ام  تخ ل ي ه ىررراح االبض اتخ ل مشرررفت تر عص 
يضرة م  ايتقصبه للتياكحة اال ىرصئت الديصة   اضرصي  ال  ايتقصب ص ، ر ام ال مأل ا    تص  

ا  قص  مص يصنلاررررل   القي  مثد اقتيا  الث ت اامدائقص الال خ   ا لك  اررررلة شررررع ب ص 
 يت ا ص   الث ت.

  حصت الث ت مل  اص ت  ي  الثدار العال   لل   ايص م   ي ق:
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: ايت  ررر ه الاي قررر   ق و الث رررت Milking( الرررة ال   اا ايتصرررررررررررررررررصا الثررردار -1
احا  ق و  ،مصيتصررررررررصا الثدار العاررررررررل   ال صب   ي  يتح  شرررررررريا اشرررررررريا  ال  
الثرردار    ةهمررصلضرررررررررررررري  ال ج ، مل   قررص رر  ما  اشررررررررررررررير ال   لتحوحز ررص مل  

ا ق و الث ت  ق ه الاي ق  ةان ا   امصق  اا ا مصا لحشرررررررريا  ال   اثثصء ، العاررررررررل  
 مصئلقص الثلصتت. تى  تقص اوشفت  ل عت مل 

ت حت ال  يات   ه العةق  يع  الثدار العاررررررررل  : يت اشرررررررريا  ال   التت ال   ةه( -2
يصن اشرريا  ال   تييع ماثقص اي  ثك تق ا مقايا  الثدار العاررل   ل اررصي   ،الث ت

ال لج   لديع   ب لقصال  ت ان مع  ا  ا  ال   تق و مصىررررت داو  ،يعحث  اوعحدا مثقص
الن ا  ة الثدار العارررررل    عحق ايا  اشررررريا   ،العارررررل   معحدا مثقص قايا  الثدار

 ال  .
ي ص ىرررررلق  تلح  ان الث ت  ارررررتوحد ي  الثدار العارررررل   ا صررررردب  حد للجصبو  حدبا  اان 

ايص ال   ف اررررررررررررررتوحد ي  ، اص ت  لللياتح  قد تدم ه اا ص ص ال  ايتياس مع  ايياة ال  
 ي  ا الت  للثدار العال   التت تعحق ايات .الث ت ل  ي  االمداء الحح    ا  ا ص  

  -:اضرار المن
ان لحشرررريا  ال   اىحي ص ي  الحشرررريا   ا  ا زاء الوك الاصةل  ال ص رررر  تأثحيا  ضررررصبه 

ال  تلور  االتت   ف  ا  رصلقرص يت الثقرصط  الثلرصت ر ي تلور    ف  يةا تقرص مل  م ائلقرص 
 االت  :

معد اىررتقياب ال   مل  ىرراح  -:وافراز الندوة العستتليةاستتتنفاا العصتتارة النبا ية  وال(أ
قايا  ي  لعص   ةيت الق او ثك  مإييا ال بق  الثلصت   اات ص  ص ل ضررررررررررررررع التى    تلد  

اقد ا د  Exploratory probes  عثص  اىتجشصف   مأ ياء اللشير  تيه الييح  لق  
 10تت ف  ي  ىررحة يص  قي  ي   Myzus persicaeان اشررير ي  ال  خ االفضرري 

 40االال  ي  التى    لتزةاة ال   الاصم يص فيالحتي / ىصم  ي  مصحي الثلص  فةل 
يص فيالحتي / ىرررررصم  مثد اىرررررت ياب التى    ا  ا  عثت   ي ص ان ات اشرررررير تارررررحة لتيا 

ال  اشرررررررررير  25ال  ىرررررررررصم  اا ان ات  25اااد ي  مصرررررررررحي الثلص  ا ا تى   ل در 
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ان   ا الجك الجلحي ي   ىررررررررررصم  ي  التى    لتيا ي  العصررررررررررحي الثلصتت. تاررررررررررحة فةل
الاررررر ائت ال   ت تصررررر  اشررررريا  ال    تالة ا  ة تقث   يعحث  اا تح با  احي مصة   

االتت تتج ن  Filter chamberيت ال عت االاىررررر    ا التح ب  دم  مىيي  التيشررررر ح 
ت ال لوت ا يتلاررصن يعررص مىةا ي  اقتيا  الرزء االيررصيت ي  ال عرردر يع يقررديرر  ال ع

ي  ي اة  تحت   ايص  الثلصت  ي   اررر ج ضرررصو احا  اررر ح   ا التياحة م ياب العصرررصبر 
كصبو  حدبات    ائل  ايصئضررر  م  اص   الحشرررير احا تثو  يلصشرررير ي  يقدي  ال عدر ال  

صتقص ي  ااات ص  االد ث   حث ص تحتوظ ال عدر مصل  اة اللياتحث    ،ال عت ال لوت يلصشررررررررررررررير
ال  اة الجصبو  حدبات   لجت تق و  قضررر قص اايتصرررص رررقص لت يا معد  لك ي  يتح  الشررريا 
مشرررفت مصرررصبر ىرررفي    ت ر  لع ل   التيشررر ح ىرررصلو  ال اي االتت تعيا مصلثدار العارررل   

Honey Dew   امل   يصن ازابر الثدار العارررل   تعت د مل  يقداب يص   تصررر  ال   ي
ان الثدار العارررررل   ا ص اىرررررلوثص تارررررلة  الوارررررلر   للثلص . الحصل   امل الثلصت  العصرررررصبر 

ضررررريبا للثلص   ت ات يت فو  م ل   التياحة الضررررر ئت للثلص  افو  ا تص    الثلص  
ك ص ان ىرررق ط الثدار العارررل   مل  يص    د تحت االشررررصب ي  يعدا  اىررر صبا  اا ص ص 

دان ان تى    ال   اتج    الثدار قد  ؤثي يت ال ا قص ايع  لك يصن مع  اللصااح   عتق
العاررل   يوحدر للثلص  مشررفت احي يلصشرري ا  ان تى    ال   تع ت مل  ىررحة الاررفي ص  

ال   تاررررررت دي  اللفتحي ص  Melezitoseالوصئضرررررر  ي  الثلص  افص رررررر  الاررررررفي الاةثت 
اىرررررررررررررروت  للثحتيا ح  يت التيو  ي ص  ؤة  ال    صةر امداة   ه اللفتحي ص يت التيو  ال الت 

الثلرصتص  ال صرررررررررررررررصم  مصل   اوصلترصلت ترقحز الثلرص  مصل ز د ي  الثرص تيا ح  لز صةر     
 الثلص  ا عل  مصصب ص يضة م  ان الثدار العال   تعد ا اءا للعد د ي  ا  ا  الث ت.

ان الا  و التت  الققص اا  وي  ص ال   يع لعصم   -:( حقن السموم او التوكسيناتثانياً 
اثثصء التى     مل  م ائل  الثلصت    ارررررررررترحة لقص الثلص   يةاة ايعصل يتلص ث  قارررررررررك يثقص 
  قي مشفت تىححيا  ي بي ل     ت قي مل  الثلص  مشفت ي حز احا   ف  اىت دايقص 

ال   اي  ا ك   ه لتشرررررررررررررر  ص ا ررررررررررررررصم  الثلص  مصل   ااا ص ص  اررررررررررررررت دو لت ححز ا  ا  
   أتت:االمياض يص 
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احا تؤة  تى    مع  ا  ا  ال   مل  امثصه  Leaf rollingالتوصا االاباه ( -1
االاباه ي رررص  ؤة  ال  التورررصيقرررص يارررصل  لرررك ي  التورررصا ااباه الج ايب االا ي 

Dysaphis pyri  اي  التوصا ااباه الج ايب االفضرررررررريD.reaumuri  اا قد
الاباه اتارررررررلة التوصيقص ا ص    الحصل يت ي  التوصا ااباه تتى ب مل  ا اا ا

 الواتق.
ان تى    مع  ا  ا  ال   مل  م ائل  الثلصت   ا ت ر   Leaf curlترعد االاباه ( -2

اقث  للع  الارر  و التت تع ت مل  ترعد ااباه الثلص  اتشرر  قص ياصل  لك ي  
ايررر  الشررررررررررررررررلررر    Brachycaudus amygdalinus ترررررررعرررررررد ااباه الررر ررر خ
Lipaphis erysimi  اي  ترعد اصيص  ااباه الواتقBaizongia pistacia 

 ااحي ص.
 Gall aphidsي  االاباو ررررراتج  قص مع  ا  ا  ال   التت تا      Gallsاالاباو( -3

احا  صررررررررثع   ا ال   العد د ي  االاباو مل  االاباه اامثصه االاباه ا لك ي  
التت تحدثقص الت ااحثص  اللعص    يت ايصك   Stimulation فةل التال   االتثل  

ان العقد اا االاباو التت  صرررررررررثعقص ال   مل  الثلص   ت ةلصبر م   ،تى    ال  
احا تلدا اث  ا   Hollow outgrowth   ا  فصب    ير ي  مل  الثلص  

احي امت صة   اا تشررررررررررر  ص  اوصلياك ي  ان ا  ا  قلحل  ي  ال   تصرررررررررررثع االاباو 
يثقص ي  ااباه الق ل  اال ان شررررررررفت   ه االاباو اصللص يص تعد  ررررررررو  لت ححز ات ا 

ال ثصىررررررررررررررل  ي  ال وتيىررررررررررررررص   االح ص  ت يي االاباو ال لرأ      ي  ا  ا  ال  .
االاوحل ص  ا ص تشفت اال ار  الدافل   لل بو يصدب ا ائت  حد لل  . ان تج ن 

الثلص  مل  تى    ال   ااقث   ىررررصمقص  ت بة يعت ا اررررر   شرررري ص  ه االاباو ا ص 
للع  الت ااررحثص  التت تع ت ا ث  ص       لصت   تج ن ىررللص يت  شرر ء االاباو 

 ال ىلق .
ثاً  ي  ا ك  رصقة   Aphidsتعرد اشرررررررررررررريا  ال    -النبا ية:( نقل الفايروستتتتتتتتتات ثال

  مص ا ت  3740ا   لغ مدة ا  ا  ال   ال ارل  يثقص يص  قصب  ي  ، يص ياىص  الثلص 
ي  ا ك  Aphididaeاتعد العصئل   Aphidoideaتثت ت    عقص ال  ي ه مصئل  ال   



 
 

117 

 

 حياة الحشرات نباتية التغذية

اتلي  ا     اشريا  ال   يت  للوص ياىرص  الثصقل تضرك االة ا  ا  ال      قصالعصئة  
يثق ل  ثصقة  ال يقصب   يصن يص  قي       يص ياىت 600 قت الوص ياىص  مص   ي   ح  

  % تثتقت محشيا  ال  .50ي  
 -:مجموعة الحشرات القشرية والبق الدقيقي

ان ا      االقتصصة   لق ه  Coccoidea  ه ال ر  م  لو ه مصئل  ا اا  د ص اتع ة 
ال ر  م    ف  ان تثشرررررص ي  ير ت االضرررررياب التت تارررررللقص للثلصتص  االتت تشرررررل  ااحيا 
االضررررررررياب التت تشررررررررللقص ير  م  ال   ي  ايتصررررررررصا للعصررررررررصبر الثلصت   ااييا  الثدار 

 العال   يضة م  تاللقص يت:
 Coccoideaىررررحد ص ان تى    مع  ا  ا  اشرررريا  الج ا   - يح الثارررر ج الثلصتت: -1

ياررررررررلل   اإل ي  مل  الثلصتص  قد  تاررررررررلة يت  يح مشرررررررريه الثلص  موعت ا زاء ي قص 
 يااص يوت ا  تج ن يدفة للعد د ي  ياللص  ايياض الثلص ، ياصل  لك ا د ان 

اصن الاررلة يت  ق ب  Beech Scale القشرري  ا ررصم  اشرررصب الزان محشررير الزان 
  .ييض قل  الزان مشفت اوصئت

 Eriococcidae  لرررلرررعرررررررصئرررة الرررترررررررصمرررعررررررر ان الرررعرررررررد رررررررد يررر  اال ررر ا   -اباو:اال -2
  ف  ان تؤة  تى  تقص ال   ق ب ا  ا   Beesoniidaeا  Asterolecanidaeا

مل  م ائلقص، ان اداث   ه االاباو االتشرررررررررررررر  ص  يت  Gallsي  االاباو  يتلص ث 
يت  ارررررررررر ج العصئت  الحشرررررررررريرال ثص ق ال ح ا  م  قع التى     ص ك م  اق  لعص  

ان االاباو التت . االر   قرد  ح   مع  الت ااررررررررررررررحثرص  التت تع رت ا ث  رص     
 تصثعقص الحشيا  القشي   تج ن مل    مح    ص: 

التت تث    ا ىررررررررررررررتيال ر ااباو يىلقر : ىررررررررررررررررت ا  ة   ه االاباو يت مع  اال  ا   - 
اصررررصن، ان اال  ا  اتتا ب ةافت   ه االاباو ال    ةر مل  االاباه االارررر قصن ااال

التت تخ ل ةافت االاباو ال ىلق  ت تص  مصوص  ي قي   يعحث  تت ات  ي ىقص الجلحي 
، ايص يت للحشررررررررريريت يثاق  الصررررررررردب ال لوت  التثواررررررررر  ال ز د ي  الاى ب . اا  ة

يصن  ثص  يتحص  تثواررر   افيب قي  يتح  الشررريا.  Beesonidaeاشررريا  مصئل  
يت تررص   لاثقررص ال تاررصالرر   Apiomorphaي  الرثس  لألاباوايررص اال  ا  ال ف  رر  

  ا  ال صي.
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االاباو تج ن مشرررفت يث وضرررص  ىررراح   اا اوي تصرررثعقص   ه  -االاباو ال وت ا : - 
، ايرررررص Lecanodiaspididaeا Asterolecaniidaeلعرررررصئلتت  الترررررصمعررررر اال  ا  

اشرريا  اللل ط القشرري   ال  ل   يتصررثع ااباو يوت ا  ي حزر مل  اللل ط، ف  ص تلدا 
 Sweetgumاالاباو ال وت ا  التت تصثعقص اشيا   لص  الص غ الحل  القشي   

Scale  لص    اباهيتلدا القع ا ياء ال    ضررررررررصء الل ن مل  الارررررررراح الاررررررررولت 
 Sweetgumالص غ الحل  

 رلعرررررررصئلتت ال الترررررررصمعررررررر ان لحشرررررررررررررريا  اللق الررررررردة قت  - قرررررررت الورررررررص ياىررررررررررررررررررررص : -3
Pseudococcidae اCoccidae   ال  يضرررر القدبر مل   قت مع  الوص ياىررررص 

ا لك  الثصقل للثلص ، اال ا قص اقت اوصءه يت  قت الوص ياىرررص  يقصب    ل    الحشررريا  
 ح   مد    اال ثح  اتعت د يت اياتقص اتثقلقص   قصللا ء اياتقص مل  الثلصتص  

الثلصتص  مل  اب لقص امل  الي صح، ا ص  لعة الث ت ةابا يق ص يت ا لقص ا قلقص، 
اقد ىرررررررررررلت العد د ي  ا  امقص  صقة  لعدة ي  الوص ياىررررررررررص  ال ق   اقتصررررررررررصة ص 

 .االىت ائ  فص   يت ال ثص ق 

 الو ائدا ضرررص ان للحشررريا  القشررري   العد د ي   ال تثارررحثصان االضرررياب الارررصمق   رة ان 
 :ا ت  التت   ف  ا رص  ص يت الثقصط 

الدافل   للع  الحشررررررررريا   لللشررررررررريري  ال ة ص الىد    Shellacا تصا الشرررررررررحة  ( -1
االرل ة الع ت  القشرررررري   القثد   اال    اررررررت دو اد صن لتل  ع االفشررررررص  اال عصةن

 اىا ا ص  التارحت.

 .Laccifer lacca Kerrاىرررت ياا  ررر غ الة  ي  اشرررير اللق الدة قت القثد   ( -2
  .التت تخ ل مل  اشرصب الىصمص  يت القثد او بيص

القييز   الل ن االتت تات يا  Cochinealا تصا مع  الصلىص  يات  لى  ال ( -3
 Dactylopus coccus ي  ما ن اال ارررررررصو الرصي  لحشرررررررير الصرررررررلحي القشررررررري  

(casta)  ان لقرررص احررررا تاررررررررررررررت رررردو يت تز ح  مع  ال عرثررررص  الىرررر ائ رررر ، ا ررررص
اىررررررررررررررت رردايررص   ل رر  يت يعررصلررر  مع  االيياض ياررت ييض الاررررررررررررررعررصل الررد فت 

Whooping caugh. 
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اىرررت ديت يت  الصرررحث   الشررر خ  القشررري    للحشررريران القشررر ب الشررر خ   الل ضرررصء ( -4
اييز  الد ث   رررررثصم  الشررررر    االت صثحت يت الصرررررح  الىرررررت دايقص يت ال ثصىرررررلص  

 االثقصء. للاقصبر
 Cerococcusالقشرررررررري    الحشرررررررريريت ال فارررررررر ك اايي فص ال ىررررررررا  اىررررررررت ديت ( -5

quercus  الص غ اا تصا ملج  ال ضغ  إل تصاا صدبChewing Gum. 
ايص ي  فةل  Coccoideaتتجصثي اشرررررررررررريا  ي ه مصئل    -:التكاثر وستتتتتتتلوو التفاو 

اا م   ي ق التجررصثي العرر ب   Bisexuallyالتل  ح ال لررصشرررررررررررررري  ح  الرر ا ب ااال ررصث 
Parthenogensis  فثا  ف  ص قارررررررررررررك ي  ا  امقص تج ن Hermaphrodit  ان التجصثي

االقشرري   اليف ر  Golden Oak Scaleالع ب  ىرررت ا  ةه يت قشرري   اللل ط ال  ل   
ا عتقد ان   ا الث   ي  التجصثي  ز د ي  القدبر التجصثي    Brown Soft Scaleاللث   

  ف  ان تر ع  Coccoidea رررررران اال  ا  ي  ال .ال ثصىل ال    ةر يت اللح ص   ا لأل   
  كاي ح  التجصثي الرثاررررررت االع ب  ا ص يت قشرررررري   الديل . ف  ص  عد التجصثي ال ثات ي  

 Cottony cushion رررررررررررررررررراشرررفصل التجصثي الثصةبر التت ىررررلت يت ا  ا  ي  قشررري ص  ال

Scale ن ييتلا   تلك اال  ا  التت تتجصثي اا تتلقح  ثا صان ىل ا   التزااا مصةر تج .  
 العامة للحشرات القشرية والبق الدقيقي الحياةدورة 

 الحيا تضررع اال ا    ضررقص مشررفت يرصي ع ا وقس الل   ال  ا ب ص   ررىحير  شررا  
تزا  يت ات اترصه  Crawlersاقيان اىررررررررتشررررررررعصب تارررررررر   الزااوص    ب ت دا  ا  

اتثتشررري مل  الثلص  امل  الثلصتص  ال رصابر او اىررراتقص تثتشررري اال رررصم  اتت ىرررع. معد 
ان تاررررررررتقي الزااو  يت يفصن يةئك، تتى ب ثك تثاررررررررل  معد يتيه ا حزر يتوقد مثدئ  مصةر 

اقيان االىررتشررعصب اتصررلح يث    ا ال قت ا ب    صلارر  تاررتقي يت يفصن اااد   ب لقص
اات  معد ان تصررررررلح  –ا صتقص   حل اشررررررير ا ا  اىررررررتقي  يت  وس ال فصن  يصن اص ت

يث  ان ترلس يصةر شرررر خ   اىاصء للراررررك الجت  –اتوي   –اشررررير اصيل   دان ا ثح  
اص ت الحشرررررررير  ايا يترلس ات  تصرررررررلح ا ب ت     اايص      ااصء شررررررر عت فصا م .

  تتى ب اتخ ل لوتير ا  ل اشرررررير اصيل  يرثح   زاا اااد ي  اال ثح . اال ا  الجصيل
 ا     معد يتير ا حزر. ال  تى بي  ال اي ال   
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معد اال تقصء ي  م ل   التزااا تلد  اال صث   ضررررررررررع الل    -وضتتتتتتع البيي وحمايت :
القشررررررررري  اا يت ا س الل   ا تيااح مدة الل   ال   تضرررررررررع  تحت الىاصء اا الدب  

  ضرررررر  / ا ا  افةل يتيه اضررررررع الل    حدث ا ج ص  يت  5000-100اال صث  ح  
 Diaspididaeا  Asterolecaniidaeلعصئلتت  التصمع ا اصو ا صث العد د ي  اال  ا  

 حتت الل   الححز  الالا االيصيت ي  الىةا الش عت اا الدب  ف  ص الثقص  لتشىت يت 
معررد اضررررررررررررررع الل   تق و اال ررصث مح ررص رر  الل   فةل ييااررت الث   الرثحثت  االكلي.

 راال  اب الزااو  اد ا  الوقس، العت ي  ا ك اىرررررررررررصئت اشررررررررررريا  ال ا ص  يضرررررررررررة م  
Coccoidea  اي  االمداء الال خ   يص  أتت: ال ثصف    ضقص ي  التىحيا   ا ص  يت 

اا الدبا : احا تضررع اال صث   ضررقص تحت قشررير اا ةب  اال ا   االاا   القشرري  ( -1
الىحي  اللح  رر الجررصف رر  للل   ي  ال ياا  الح ررص رر احررا ت يي  رر ه القشرررررررررررررري رر  

 ال ةئ   اي  االمداء الال خ  .

 Margarodidaeللعرررررصئة   الترررررصمعررررر اك رررررصس الل  : ان اال  ا  الحشرررررررررررررري ررررر  ( -2
اك صس اان     الج س اشرفل   تضرع   ضرقص ةافت Coccidaeا Orthezidaeا

امدة الل   يت الج س   تل  مصفتةا الث   الحشررررررري  يقد  ىات ا س الل   
 Orthezidae اك الحشير اا قد  تقلص ل ىات يق   زء ي  اللا . يت مصئل  

يتاصال لجت تضرررررررع ف   الل  ، يت اح  ان   ىرررررررا ا تتثتج اال صث ا س     
تصررثع ا اررص  شررل   Coccidae ررررررررررررررررراوع  ا  ا  ال Eriococcidaeا  ا  مصئل  

 لجت تضع ف     ضقص. Felted Sacالللصة 

الل   التت  ا ص  الرح   الجح تجل  : ا ت ي  ال ىرررررصئت الىي ل  ال ارررررت دي  يت ( -3
احررا  ةاظ  شرررررررررررررر ء تر  ،  Margarodidaeتةاظ يت مع  ا  ا  مررصئلرر  

  .م حق يت الجح تجت تضع ف   اال صث الل  

يات  ق  Coccoidea رررررررررررراالاتوصظ مصلل   ةافت  اك اال ا : العد د ي  ا  ا  ال( -4
اال ص صس الدة قت االلق الدة قت الشعي  ااشير التح لحة القشي   تضع ا صثقص   ضص 
 وقس ةافت  اررررررررررررررك اال ا  اوعد الوقس تق و اال صث محرة اال  اب الزااو  لوتير 

 قصحير  تىاحتقص مقش ب ص.
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 االبييمجموعة الذباب 
يثاق  اللحي  اشررري   يق   يت اصي العق ة ال  اررر  ا فحير  قي  الث صم  الل ضرررصء  يت

االقا ، اقد  اة  ال ضررررررريااا ة العيو   افص ررررررر  يت يثص ق ا تصا ال ت ىررررررر  ايثقص اللة
     االي  بامحح  ايزابمح   ق ه   شد ايي  ا ت صو العصيلح  يت يرصل الزبام  ي  مصااح 

ل    ت   قص تعتلي ي  ا شررر  الحشررريا  ارررالع الثدار  يتصرررص رررقص مصرررصبر الثلص  ااييا 
الوص ياى   يات الوص ياس ال الة ل يض   وياب اترعد  الثلص  الثصقل  ل اللص  ايياض

 االارري ع  .  ن القدبا  التت تت تع  قص   ه ال مصم  اصلقدبر التجصثي   العصل  الا ص    اباه
م   يضررررررررررررة يقص  تقص ل دب ااىررررررررررررع ي  الع ائت الثلصت   اللي   ااالقتصررررررررررررصة  اايفص    

 باة   تحتصا  يشرررررفل  ا تشرررررصب ص الرىيايت ال اىرررررع   ه القدبر  علت ي  الث صم  الل ضرررررصء
يقك ات الر ا ة الح صت    ا ت ال    ل الرق ة الجلحير يت يرصل اللحا االدباىرررررررررررررر  ي 

 .ا ت يفصيحتقص ي  ر يحقص ع  االقااللح    االال ا   لتحد د  قصط الض
العصلك،  يت مص  اال      مص ي  رررر يص ي  ال 1560 ي   ن  ثص  يص  قي  ي  مصلياك

 27رررررررررراحا ال تترصا  اليت اضع ،  امداة  تاال  ن ا مداة ال ارل  يت اللةة العيو   
   . 

 االقتصادية للنياب االبيي األهمية
 الثلصتت ا      االقتصررررررررررصة   لل مص  ا     ا لك تلعص للث   الحشرررررررررري  االعصئت تتلص  

لل  ص   االقتصرررصة   اال ثاق  الرىياف   االث صو الزبامت الارررصئد يت ال ثاق .  ن ا     
 ا     تتضح ي  فةل يص  أتت:

تثتشررررري ا  ا  ال مص  اال    يت يارررررصاص   ىياف   ااىرررررع   -:انتشتتتارها العالمي (-1
يضرررة م  ا تشرررصب ص يت  االىرررت ائ  اشرررل   االىرررت ائ  احا ا د  ا  امقص يت ال ثص ق 

ال ثص ق ال عتدل  ي  العصلك ا ص ا د  العد د ي  ا  ا  ال مص  اال    يت ال ثص ق 
ب ال اىررررررررع بو ص  ي ع ال  اللصبةر فص رررررررر  يت ا     الزبام  ال ح   . ان   ا اال تشررررررررص

 قدبتقص مل  التج ، اتث   م ائلقص الى ائ  .
تشررررررررررررررحي ال يا ع ال  ان مدة الع ائت الى ائ   التت  -:المدى العائلي الواستتتتتتتتتع (-2

     لصتت تت    يص  ح   500 قص  قص ال مص  اال    يت يثص ق العصلك تقتي  ي  ال 
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يت اللةة العيو   تضرررك قصئ    ص   ي  . لصتص  اا يحص رررحت  ا  ا     اقتصرررصة   ا لصت
 ا  اال     االقتصررررصة   القا  االا ص   االلصة رصن االلاص ص اال  صب  الثلصت  الع ائت 

االج ىص االلا   االلاص ص الحل ر االلقص   االقي ل   االييصن االتوصح االح ض ص  االعثة 
وياء االحل ر يضرررررة م   لصتص  االليىررررر ك االرت اال بر الصررررر مأ  امقصاال بة االوص ررررر ل ص 

 .اللي  اقصئ      ل  ي  ا  ا  الثلصتص   الز ث 
لل مص  اال    قدبر مصل   مل  التجصثي ي  احا  -:القدرة العالية على التكاثر( -3

مدة ا  صلقص فةل ال  ىك ال ااد اا مدة ال ب   الثصتر  م  ات  اا افص  ص مثديص 
 حة  15ااة  االبةن اىررتاصمت الحشررير ان تج ن  تج ن ال ياا الر    يثصىررل  يوت

 184ا ارتا ع الزاا ال ااد ي  الحشريا  ان  ثتج  ال اصل  فةل ال  ىرك يت ال ياا 
و اال ان مدة الحشرررررريا   29-25اشررررررير يت ات  حت يت الصرررررر ، تحت ةب   ايابر 

حد اشرررير /  اا ا   ال 18مصال  وصض لتصرررت ال   الحيابر تثصقص مثديص تلد  ةب ص  
ان يت ىرررررررررررررر  مرردة اال  ررصل يت يع ك يثررص ق ا تررصا  و.14االة   مثررد ةب رر  ايابه 

ا  صل ل اتا ع فةلقص الزاا ال ااد ي   7ال ضيااا  يت العصلك العيوت قد  صت ال  
الل ضررررررررصء  ال مصم يية يت ات  حت ي  الثصا   الث ي   يصن  ا ص ااادا ي   100ا تصا 

 700ير  م   ا  صل فةل ي ىررك اااد يص 7 رررررررررررررررر  ال مصم  اررتا ع ان  ثتج معد يياب 
 يل صب اشير اصيل   صوقص ي  ال ا ب ااالفي ي  اال صث.

تلدا ا ب ص  ال مص  اال    ايث  فيا قص ي   -:النبا ية العصتتتتتتارةامتصتتتتتتا  ( -4
مصيتصررررصا مصررررصبه الثلص  العصئت ي  ا اررررر  اللحصء اتاررررت ي ية ي  للثلص   الل ضرررر 

تات ي مصلتى     ال مصم العصئت اات  ي   الحشير الجصيل  اقد ا قي  الدباىص  ان ا ا  
ةان الت ق  ات  اثثصء التزااا ااضررررررررع الل   اا قص ال تتي  مصئلقص اال يت اصل  ي تقص 

 اا ي   مصئلقص.
الل ضررصء يت اللةة العيو    ال مصم ان ي  ا ك افاصب  -:الفايروسي  نقل االمراض( -5

 ال  يض اال    ز د ي  ا  حتقص االقتصصة      قدبتقص مل   قت العد د ي  الوص ياىص  
للثلص  اواي ق  اوؤه احا تشحي الدباىص  االلح ث ال ثرزر يت ال ثاق  العيو   ال  ان 
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ايياض تت حز يع  قص  9الل ضصء قد  لىت  ال مصم قص مدة االيياض الوص ياى   التت تثقل
 ترعد االاباه اا ا ويا ص اا الحق ص يعص اي    ه االيياض:  مأمياض

 * ا وياب اترعد ااباه الا ص   
 * ا وياب مياه ااباه ال  صب 

 * ترعد ااباه اللا   
ي   اي كةباىررررررررص  مصل    اشررررررررصب  ال  ان لل مص  اال    القدبر مل  اكتاررررررررص  ا قت 

  .Begomovirusيص ياس اااللقص تع ة للوص ياىص  ي  ير  م   200
  .يثص ق يات ااة  االبةن اال ثص ق الدافل   يت يصي اال ىي  االي صض اوىداة

 قت  شررررصط ال مص  اال    مر  ع ا  ابه ا ص تث و  اوصءت  يت ال  صو مصلع ل ص  ( -6
يات التزااا ااضررررررع الل   االوقس االث   ا لك مثديص تث و  ةب ص  الحيابر  الحح   

ا تثصىررة الثشررصط مفارر ص يع يز د ي  ا حياا الاقس  ال اصل  االي  و  م  ال اررت  ص  
  كاي ال مصم م  ال ارررررررت ب ال اصلت يجل ص ا  وضرررررررت ةب   الحيابر اا  اة   قت  شرررررررصط 

 .ال  ان تت ق  ت صيص ا كاي
  -:النباتمجموعة بق 

 Heteroptera ا  ثح تثت ت    ع ا  ا   ق الثلص  الح  قت ال  تحت بتل  ي تلو  
ال  قع التصررررررررررررررث وت لقرر ه   ررأتتاف  ررص Hemiptera التررصمعرر  ليتلرر   صررررررررررررررج رر  اال ثحرر  

 ي  الحشيا : ال ر  م 
Order : Hemiptera 

Sub order: Heteroptera 

Infra order : Cimicomorpha 

Super Family: Miroidea    

Family: Miridae 

Super Family: Tingoidea 

Family : Tingidae 

Super Family : Cimicoidea 

Family : Nabidae 

Infra order : Pentatomorpha 

Super Family : Coreoidea 
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Family :Coreidae 

Super Family : Lygaeoidea 

Family : Pentatomidae 

Family : Scutellaridae 

Family : Pyrrhocoridae 

   التغذيةنبا ية  األجنحةلتحت ر بة مختلفة  الحيويةاهم الصفات 
ضرررر    يثوصررررل يت تحت بتل   االقتصررررصة  ان ا  ة ا  ا   ق الثلص  الضررررصب مصلثلصتص  

 مصلعد د ي  الصوص  ا ت اصالتت: ي ع لت حز ص  Hemiptera ا  ثح بتل   صج   
 ال لج  القصمد   لد  االرزء االفي اشرررررررررررصئت ااال ثح   قصئ ز  ا يصي  ( اال ثح  -1

 مصلجصيت.  اشصئ  
 ال قي   الرق تياحة  شررل  الدب  يت يثاق  الصرردب ي   ال ر  م ( لحشرريا    ه -2

 .اال    قع  ح  يقدي  اال ثح  Scutellum ر ا   مصل
اررردة بائحررر  يت يثاقررر  اللا  ارررت ي  الح ب رررص   اال ثحررر  ي تلوررر ( لحشرررررررررررررريا  -3

، اال الجصيل يثاق  الصرررررررردب للع  الحشرررررررريا   االلصلىص ، ا ص ت  د   ه الىدة يت
 ةيصة  . ا  و  لتلك الىدة  ت ا ىصى   ال   و ا قص تج ن احي يعصل . اان 

اال ثح   ت يوتيىررررررررص  ل وصررررررررل ص  االب ت االفيب ف  ص  ي تلو ( العد د ي  ا  ا  -4
 مل  ةو الوقي ص  يات  ق الويا .  يتى  صا  ا  افيب تعد 

ال احدر ي  بتل   صج   اال ثح  التت تضك ا  امص تخ ل يت ال  صه  ال ر  م ( تعد -5
 .االع م ال صلح  

افررص ررررررررررررررر  اشرررررررررررررريا  بتح رر   Heteroptera رررررررررررررررررررررررررررري  اشرررررررررررررريا  ال( ان العررد ررد -6
Pentatomorpha  اال لص   االل اب  اص   صبللثلصتص   التجصثي   ا  زاءتوضررررررت

 Miridaeالتصمع  للع ائت  الثصضررر  االتت يت   ب الثضرر ا، ف  ص تع ت الحشرريا 
 اتصررررررررررررررل ح مل  تحي ك الثص تيا ح  يت الثلص  لل  صو مع ل ص   ثصء Tingidaeا

 اال زاء ال تضيبر ي  الثلص .
تارلة اضرياب يلصشريه للثلص  م   ي ق تحا ك ا ارر   ال ر  م  ( ان اشريا    ه-7

ي  قلت اال اررررررررصن اا  اال يا و اا التياكحة التجصثي    الثلص  اا فو  ال صرررررررر و 
 ء ال صصم .ا  زا مإ ةحم   ي ق ا لصب الثلص  مل  ال  صو 
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 مجموعة البسليد
 التت تضك Hemipteraتع ة اشيا  اللاحلحد ال  بتل   صج   اال ثح  

Order : Hemiptera 
Sub Order : Sternorrhyncha 
Super Fam. : Adelgoidea 
Super Fam. : Aleyrodoidea 
Super Fam. : Aphidoidea 
Super Fam. :Coccoidea 
Super Fam. : Psylloidea 
Family : Psyllidae 

اال     ي ص ىرررررررررلق  تلح  ان ي ه مصئل  اللارررررررررلحد تشرررررررررتي  يع اشررررررررريا  ال   اال مص 
 : أتتالتت ت تص  م ص  Sternorrhynchaاالحشيا  القشي   يت اال ت صء لتحت بتل  

 .   ع اشياتقص  لصت   التى   ( -1
  .ا زاء ي قص ي  الث   الاصقة ال صا( -2
 اليىررررررررررررررغ  تج ن ي  مقل  ااادر اا مقلتح  االعقل  الايف   تح ت ي لة اااد اا (-3

  .ي للح 
يع ك اشياتقص تعد يتى  ص  مل  اللحصء ل لك يصن ا ائقص  عد اث ص مصلجصبو  حدبا   (-4

االيحث   اال يالص  الثص تيا حث   االفيب ل لك يقت  مص ا صض)الارررررررفي ص ( ايقحيا 
للحصرررررر ل مل  اات ص صتقص ي  االا صض  الثلصت  ت تص ا    الحير ي  العصررررررصبر 

 شفت  دار مال  .االيحث   االا ائت الوصئض  ت ي قص م
  Psyllidaeعائلة البسليد او قمل النبات القافف

    تت ا د يت  2500رررررررررررررمصل    اال تشصب اتحت   مل  يص  قصب  ال العصئل اشيا    ه 
    ا ثص  يص  قي  ي   100اال عتدل  يوت  ي اص  ص    د اقت ي   االىررررت ائ  ال ثص ق 

اشررريا  اللارررلحد  رررىحير الحرك  تيااح    .    تك التعيا ملحقص يت ايي فص الشررر صل 300
يلك ا ت تشررررررل  ااحيا اشرررررريا  الارررررر فصةا الصررررررىحير اا قصيزا  االاباه  8-2  لقص  ح  

الصررررىحير اال ان اشرررريا  اللاررررلحد تت حز مقيان اىررررتشررررعصب ص يتعدةر العقت اقدبتقص مل  
الولقتح   القوز  ح  ال ل  مثد ا زمص قص، تتى ب ا ب صتقص ااصيةتقص مل   لصتص   ا 

 يت صص  ال تعدي  ا ار  اللحصء اال شة او لك يقت  العصصبرمصيتصصا  ال شل  
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ا ب ص  اللارررررررررررلحد ايص ان تج ن اير  .Sternorrhynchaمل  اللحصء ال    اشررررررررررريا  
 ماررررررل  اا تخ ل ةافت االاباو التت تصررررررثعقص اا تصررررررثع لقص ااصء ي  يصةر  ال خ شرررررر 

lerp . تخ ل ةافل 
  اإلصابة         الضرر ومظاهر 

تقص ك اشيا  اللالحد العد د ي  الثلصتص   ا  اال     االقتصصة   يات الرزب االلاص ص 
االح ضرررررررر ص  االواررررررررتق االج ايب ااالي اصةا االتوصح االز ت ن ااالكصىرررررررر ص االح اصلحلت س 

 تعد اشيا  اللالحد مشفت مصو ي  الحشيا  .الز ث االق ل االعد د ي  شرحيا  ا لصتص  
يحداةر الع ائت الى ائ   ي  احا ت صرررررررررصرررررررررقص احا تصرررررررررحة اوشرررررررررفت فصا تقي لص 
الثلصتص  ال ع ير ي   ا  الولقتحح  ا ص تعد   ه الحشرررريا   صقة  للعد د ي  ال اررررللص  

مل  ااداث تش  ص   اللعص   اللفتحي   االوص ياى   للثلصتص  ا ص تع ت اييا اتقص  ال يض  
 لأل ارررررررر يضرررررررة م  ال    ال  ضرررررررعت  الال خ    احي االث  ا اص اباومل  الثلص  

 يأ ثصايص تالل  للثلصتص  ي  اضياب  العال  ، اا ا اضوثص ل لك اييا اتقص ي  الثدار الثلصت  
ىررثرد ا واررثص ايصو اشرريا  تشررفت ايص  فاحير مل  الثلصتص  التت تقص  قص فص رر  مثد 

 لث   ص اتجصثي ص. ال ثصىل ت يي ال ياا 
  Psyllids General Life Historyالعام للبسليد الحياة اريخ 

 :ا ت   مص   ابتتجصثي اشيا  اللالحد  ثا ص ات ي الحشير 
يحقص  الرثارررر   االثاررررل اشرررريا  اصيل  ) ا ب اا صث(  – ا ب  ف ارررر  ام صب  –  ضرررر  

( اتضرررررع اال ا  الل   ايص يىيا ا مشرررررفت اصيت يت الثاررررر ج الثلصتت اا ت ضرررررع 1: 1)
مل  ىررررررصه يىيا  يت الثارررررر ج الثلصتت اال    تك ي  فةل  ايتصررررررصا ال صء  الل ضرررررر 

ي   يتلص ث امداة  العصئل تضررررررررررع ا صث اشرررررررررريا    ه  الة و لث   الرثح  ايقس الل  .
الل   ا لك تلعرص للث   االعرصئت الىر ائت اال ياا اللح  ر  امل ر  يصن امداة الل   يت 

اللالحد  حت اااد يت     ا  ي    ض / ا ا .  كاياا  15تتيااح  ح   العصئل ا  ا    ه 
الاث  ا لك يت ال ثص ق ال عتدل  االلصبةر ي  العصلك ف  ص  ف ن لقص مدر ا  صل يت الاث  

  مداةيت ال ثص ق الداي   ااالىررررررررررررررت ائ   امل   يصن اات صل اداث ا ورصب ىررررررررررررررفص ت 
 ثصئ   الرحت.ي  اال  ا  ااحدر اا ث  كايالحشيا  يتعدةر اال  صل 
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 اهم الصفات المظهرية والحيا ية للبسليد 
Some Morphological and Biological Characteristics of 

Psyllids                                                                       

صرررررررقص التت   ف  تل   االح صت  مصئل  اللارررررررلحد العد د ي  ال صرررررررصئص ال  قي       ا 
 : أتتف  ص 

ان ت ححز ا  ا  ال اررررررررلحد  عت د مصلدب   االىررررررررصس مل  ال ا ب ا قص   ما  اال ا   (-1
 يضة م  ايفص    اىت داو الع ي الح ب  ال صيس يت م ل   الت ححز.

ار ص م     رررررررررىيتتشرررررررررصم  ال ا ب ااال صث يت ال  قي ال صب ت اال ان ال ا ب  (-2
 اال صث يضة م  افتةيق ص يت االمضصء التثصىل   ايت شفت  قص   اللا .

اال تشرررصب:   ف  لحشررريا  اللارررلحد ان تثتقت ل ارررصيص  يتلص ث    اىرررا  ال شرررت اا  (-3
 .الق ائ  الاحيان ا ص   ف  للعضقص ان تثتقت ل اصيص  معحدر   اىا  الت صبا  

  ا  ال  تلو  ي  اللاررررررلحد احا ان مع  ا  امقص تتلص   ىررررررل ا ص  التزااا يت اال (-4
تالق ا ررر ا  تشرررل  الصررري ي لرلة الرثس االفي ف  ص ا  ا  افيب تق و محياص  
اىرررررتعياضررررر   قلت التزااا يات تحي ك اال ثح  اا اال ديص  اصلارررررقك مصترصه الرثس 

 االفي.
 ب ص  ا ب ص  مع  ا  ا  اللارررررررررلحد: تج ن مصب   اا يفشررررررررر ي  يت اح  تج ن ا (-5

الشرررررررررر خ   يات ماررررررررررلحد الز ت ن ف  ص تخ ل ا ب ص   مصإلييا ا ا  ا  افيب يىاصر 
ا  ا  افيب ةافت ااباو تصررثعقص  ثواررقص مل  الثلص  العصئت اتتلص   اشررفصل االاباو 

 ح  ترصا ، مارر ا  مل  االاباه ال  تياكحة ايا   اا يتاصال  يىلق  مشررفت  يص
 قص ف  ص تخ ل ا ب ص  ا  ا  افيب يح ا كصيت مل  الح ب ص  التت تخ ل ةافل

لزا   توي  ص ي    كايتشرررررل  الثدار العارررررل   اال ا قص  Lerp وارررررقص م صةر مارررررل   
  .ا لك اليتةكقص ايي  تيش ح Anal plateالشي     الصج ح 

 مجموعة السيكادا
ال  بتل   صررررج   اال ثح  اتحت  ال  تلو تثت ت اشرررريا  الارررر فصةا م رصي عقص اا  امقص 

 اا ص  أتت:  Auchenorrhynchaبتل 
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Order : Hemiptera 

Sub Order : Auchenorrhyncha 

Infra Order : Cicadomorpha 

Super Family : Cercopoidea 

Family : Cercopidae 

Super Family : Cicadelloidea 

Family : Cicadellidae 

Super Family : Cicadoidea 

Family : Cicadidae 

Super Family : Membracoidea 

Family : Membracidae 

تضررررررررك مصئل   Cicadomorphaي ص ىررررررررلق  تلح  ان ير  م  االشررررررررفصل الارررررررر فصة    
 رللارررررر فصةا ي قي ص ا ت ال ال شررررررص ق ام ائت القصيزا  الحشرررررري    Cicadidaeالارررررر فصةا 

Cercopidae  اCicadellidae راال Membracidae. 
  مجاميع السيكادا

 ال  ان ا  ا  الا فصةا ال عياي  تقع يت ير  متح  بئ احتح    ص:   شي صىلق ان 
اتاررررر   ا ضرررررص ماررررر فصةا ا صو الشرررررعيب  -:Annual Cicada( الستتتيكادا الحولية -1

Dog days cicada  يص  ح   ال اقع ت قي يت ا صو الشررررررررررررررعيب ا ت اال صو    قصا لك
تج ت ةابر ا صتقص  ال ر  م ااائت شقي ا ل ل اااائت شقي تشي   االال . ان ا  ا    ه 

ىررث ا  ا لك تلعص لث   الارر فصةا ا    العصئت الى ائت اال ياا اللح    اي   5-1فةل 
 : ال ر  م ا  ا    ه 

  Cicadatra alhageosى فصةا العثة    
  Melampsalta Fraseriى فصةا االشرصب  

 ال ر  م تعد اشررريا  ا  ا    ه  -:Periodical cicadas( الستتيكادا الدورية  -2
تضررررررررررررررك  ال ر  مر ،  ر ه ال عياير اال  ل يت يتيه     رص ي  يع ك ا  ا  الحشرررررررررررررريا  

 ير  متح    ص:
ىث  ا  ا    ه  13تج ت ةابر ا صتقص يت    قصىث : ا لك  13 ررررررررر ا  ال ال ر  م ( - 

 اي  ا ك ا  امقص: ا يي ف  تثتشي يت الرزء الرث وت ي  ال ال ص  ال تحدر  ال ر  م 
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Magicicada tredecim  

Magicicada tredecula 

Magicicada tredecassini  

ىث ،  17مصو: اتضك اال  ا  التت تج ت ةابر ا صتقص يت  17 ررررررررر( ال ر  م   ا  ال- 
ال ال ص  ال تحدر االيي ف  ، ا  ان  ا  ا    ه ال ر  م  توضرررررررررت اال زاء الشررررررررر صل   ي 

و اي  اال  ا   2025ىت قي يير ثص    يت مصو  2008الحشيا  التت  قي  يت مصو 
 ال  ال  لق ه ال ر  م :

Magicicada  septendecim  

Magicicada  septendecula  
Magicicada  cassini 
ان القسووووث ال من  جم جة  لح الت ووووكاد السووووتمم  ح الا    ان اليةووووم   ال  م تح    

 Cicadellidaeعائلة قافزات األوراق 

اتعيا ا ضررررررررررررررص مصىررررررررررررررك اليايت الدقحق  Cicadelloideaتع ة لو ه مصئل   العصئل   ه 
Sharpshooter  يير ي  قلرررت اللرررصاارررصن   الاقرررد اىررررررررررررررت ررردو  ررر ا االىرررررررررررررركRiley 

( ل  رررررررررررررر  الضرررررررررررررريب الثصتج م  تى    قوص  االاباه  ا اال ثح  1893) Howardا
مل  القا   Homalodisca vitripenisال ارررررررررررررر    Glassy winged الز ررص  رر 

احا تلدا االاباه ااص   قد تك ا ةه ب رص رص  ةة ق  ملحقص.  لك  ت ر  ايس ا زاء 
يحي ع   Sharpshooterررررررررررررررريك القوص  يت ا ار  ال بق . ايص التواحي االفي ل صالح ال

ال  ق ا القصيزا  مقايا   ررررررررىحير اوشررررررررفت ىرررررررري ع مل  ااباه الثلص  مصاا ن افيان 
 عتقدان ان   ا ال صررررالح  صء ي  قدبر القصيزا  مل  االفتلصء مثد تعيضررررقص لل اي، 

امدائقص الحح    ا ص  وعت اليايت اا  احا تثزلق ىررررري عص مل  االيي  ااالاصرررررصن لترثة
  كايتضك   ه العصئل   الثصب مل  يي ات .   ةه  تلئ فل  االشرصب الص صة مثديص 

 (  ثس. 300ي  )  كاي( ال      ي   ا تثت ت 20ي  )
  Cicadellidaeاالنتشار واالهمية االقتصادية لعائلة 

ان مدة اال  ا  الجلحي ال   تض     ه العصئل   شحي مشفت ااضح ال  اال تشصب العصل ت 
  ه العصئل  اال   ىررصمد مل    ا اال تشررصب ال اىررع    ال دب العصئلت لقص     ا ال اىررع 

ال    ضررررررررررك ا  ا   لصت   ااحير  دا تت     ح  الثلصتص  اليف ع  امي ضرررررررررر  االاباه االتت 
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ان   ا التث   يت م ائلقص الى ائ    صء  تتيااح  ح  الحشررررررررصئل ااالشرررررررررصب االشرررررررررحيا .
    ص  إلك صل الثلصت  ل  ا  ص  الحيه ي  العصررررررررررصبر لتلل   ا ب ص  اوصلىص  الحشررررررررررير ا

 اتجصثي ص.
  :ان اال     االقتصصة   لق ه ال ر  م  ي  القصيزا  تت ات يت يص  أتت

ان العررد ررد ي  ا  ا   رر ه العررصئلرر  تقررص ك العررد ررد ي  ال حررص ررررررررررررررحررت  ا  اال   رر   (– 1
ااباه اللاص ص  االقتصررررررررررررررصة   او لك يقت تعد ايص   باة   فاحير ايق   يثقص قصيز

Empoasca fabae  اقررررصيز ااباه اللثريCirculifer tenellus  اقررررصيز ااباه
 Sophoniaال قياتماقصيز االاباه  ا  Typhlocyba pomariaالتوصح اال    

rufofascia   اقصيز ااباه العثة يت العياه Zygina hussaina ااحي ص ااحي.  
   زاء ت ر  اي  ص  الثلصت  م ائلقص   اباهاالضياب الوحز صئ   العد در التت تاللقص  (-2

ي قص يت ا اررررر  الثلص  يضررررة م  ايتصررررص ررررقص لج  ص  الحير ي  مصررررصبر الثلص  
تؤة  ال  اىرررررررررررررتثزاا الثلص  اامصق     ه مشرررررررررررررفت  ل عت ي ص  ثعفس مل  ا تص    

 الثلص .
للعد د ي  ا  ا    ه العصئل  القدبر مل   قت العد د ي  ال اررللص  ال يضرر   ال ق    (-3

للعد د ي  ال حص ررررررررررررررحت ال ق   ي ص  ز د ي  فا بر اضرررررررررررررريب   ه ال ر  م  ي  
 : أتتالحشيا ، اي  ا ك ال اللص  ال يض   لتت تق و  ثقلقص يص 

اتثقلقررص مرردر ا  ا  ي  قررصيزا  االاباه اتعررد مفتي ررص   Xylella fastidiosaمفتي ررص  - 
  -:ال الة للعد د ي  االيياض ال ق   يات  Xylellaالرثس 

Phony Peach  

Plum Leaf Scald  

Almond Leaf Scorch 

Citrus Variegated Chlorosis  

Pierces Disease  
   قت ال صء احا تع ت اللفتي ص مل  ىررررررررررررررد اا الق االاة   ال شررررررررررررررل   ال اررررررررررررررؤال  م

 االعثص ي الى ائ   ي ص  ؤة  ال   ق ب امياض الحياه مل  الثلصتص  ال صصم .
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                        غذية القاففات       
يت  ال ص ررررررررررررر تتى ب القصيزا  م رصي عقص اا  امقص ال  تلو  م   ي ق اي  ا زاء ي قص 

اال    ف ن  ال شرررررررل   مص اة  للثلص  احا ت تص الارررررررصئت ال ثق ل  ال شرررررررل   ا اة  
% يصء يع ا  ص  95يقحيا يت يحت اه ي  العثص ررررررررررري الى ائ   ا   حت   مل  اكاي ي  

يارررت  ا يحث ررر قلحلررر  ي  ال يالرررص  العضرررررررررررررر  ررر  ااحي العضرررررررررررررر  ررر  اوع  االا رررصض 
Glutamine اArginine اAspargine  رال  االا صض العضرر    يات ال مصإلضررصي 

Citric راال Malic راال Oxalic  تحت ضى  ىصلة  ال شل   ا اة  ان ا  ة مصصبه
ا  اقت ي  الضررى  الر    تالة ي  القصيزا  مثد التى    ىررحة   ا الاررصئت   اىررا  

االتت تع ت م   ي ق ا لاصط اتقلص العضة   Cibarian Pumpالو      ال ض  
ان  رصح     اتجصثي   ه الحشررررررررريا  مصلياك ي  ا ائقص الوقحي يت يحت اه . ال يتلا   قص

 مصررررررررصبري  العثص رررررررري الى ائ    ي ع ال  ة صو القصيزا  مصيتصررررررررصا ا  ص  الحير ي  
ال شررررل   للحصرررر ل مل  اات ص صتقص ي  ال  اة الى ائ   ا لك ي  فةل تياحز ص  ا اة  

ات اىرررررررحل  يعصل  لايح يص  قي  احا ت  Filter Chamberايي  التيشررررررر ح    اىرررررررا 
مل   مصل  % ي  ال صء ال  تص يع ا  ص   ررررررررررررررىحيه ي  االي   ص ا  ا  عثت قدبر 99

 تياحز ال  اة الى ائ   ي  قلت الحشير لت يحي يص تحتص   ي  ا اء لث   ص اتجصثي ص. 
 بالقاففات السيكادي   اإلصابةاالضرار ومظاهر 

تصبا    ه ال ة ص  الثلصت   ال بق يحت  ص   مإ ال  صئل العتق و ا ب ص  اوصلىص  ا  ا    ه 
مصلجصيت تلدا  ال بق تلدا القع  رررررررروياء شررررررررصال  امثد   صةر امداة الحشررررررررير يصن  الوصبا 

 وياء شصال  اا   ضصء اي  ثك ىق  قص ي ص  ؤة  مصلثت ر  ال  ا صم  الا صب ما ا  
اتأفي  ضج الا صب افص   يت اصل  االشرصب االشرحيا  الصىحير  Sunburnالش س 

اقد ا د ان  ارررررررررل   التت تؤة  تى    القصيزا  ال  افتزال     ص ا رررررررررىي ارك ث صب ص.
التت  لىت  الاررررررل    مص مثص % يقصب   9-8 لىت  ال صررررررصم الاررررررفي ص  يت االمثص  

 ؤة  ال  تر ع  العال  ر % ا لك يصن ا  ة قايا  الثدا 25-24يحقص  ال  الافي ص  
مل  مثصقحد العثة اا الا صب ي ص  Sootymoldالغلصب ا    ياي ص  العو  االىرررررررررررررر ة 
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ا  ا  افيب ي  القرررررصيزا  يثقرررررص قرررررصيز ااباه اللارررررص ررررص  .التررررررصب ررررر  قلرررررت ي  ة  تقرررررص 
Emboasca fabae  ق و محق  مع  الت ااررررررررررحثص  يت ااباه العصئت ياررررررررررللص  ق ب 

احا تلد  ق ك االاباه االح اا ااال  Hopperburnصيزا  امياض تارررررررررررررر   محياه الق
الل ن الليا ز  اافحيا تلت  االاباه اا ا ايقص مصالترصه االمل  ثك  تأف مصال رررررررررررروياب ثك 

الشررررررررررد در ت     لصتص  اللاص ص مصلجصيت  اإل ررررررررررصم ايت اصل  ال صررررررررررصم ي   االاباه 
مل   اإل صم  رصن احا ان امياض اللصة رص    اصلولوت االلصة العصئل ااحي ص ي   لصتص  

ال حص ل االفحي تشل  امياض ال   ل الويتالح يت يص مدا ان ا اا االاباه يت اصل  
 ال   ل تلت  مصترصه االىوت  دل االمل . 

  Cicadellidae اريخ الحياة العام لعائلة 
ان التلررص   ال    ة يت تررصب   ا ررصر اال  ا  التررصمعرر  لقرر ا العررصئلرر   ي ع ال  تلررص   الث   

العصو لتصب    اإل صباالعصئت الى ائت اال ثاق  الرىياف   اال ان   ا ال  لىت تشررص ققص يت 
الح صر، احا تقضت اشيا    ه العصئل  يتير الل ص  الشت   مشفت اشيا  اصيل  تحت 

 .ا تحت االاباه ال تاصقا الشرصب اقل  ا
ي ص ىررلق ان اشرريا  ال رصي ع ال ص رر  لعصررصبر الثلص  تشررفت ال ر  م  ا كاي ضرريبا 
مل  الثلص  ي  احا ايتصرص رقص لعصرصبر الثلص  مىزابر ااييا  ص للثدار العارل   اتارللقص 

 يت ااداث العد د ي  التش  ص  الثلصت   يضة م   قلقص للعد د ي  يص ياىص  الثلص .



 
 

133 

 

 حياة الحشرات نباتية التغذية
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 امثلة لحياة بعي الحشرات الثاقبة الماصة
 Aphis gossypii Gloverاوال( من القطن 

 تجصثي   ا الث   ي  ال   م ب ص )لك تعيا لحد االن االيياة التزاا   (  - اريخ الحياه:
 صل ص تارررصمد ال ياا اللح    مل   لك اتارررتىيه يتير     اال ا  يث   يارررت يرمصررر بر 

( و تارتىيه 30-28االةتقص ات  ا تص قص الصرىصب يتير قصرحير  دا، يوت ةب   الحيابر )
و  (28-25  ه الوتير ابوع  ا صو يق ، ايت ااائت ال ي ، مثديص تج ن ةب   الحيابر )

 (   يص.12-10 ت )اال ا   إلك صليصن ال در الة ي  لث   
تارررررت ي اال ا  يت ا تصا الصرررررىصب ال  يتيه ا صو قلحل  قلت ان ت    اتتيااح يتير التجصثي 

 لأل ا  ا ب رررر ( 100-50(   يررررص اان ا الت ثلات ال    ثتج ير    )40-30 ح  )
ال اارردر، الرر لررك يررصن مرردة  لأل ا  ا ب رر ( 150-100% يثرر   ضررررررررررررررع )15ال اارردر ا

(  حة يت الارررررث .   ل اال ا  احي 60 ا رررررل  يقد تصرررررت ال  )اال  صل الحي  دا ايت
 .( يلك0.9( يلك اميض اللا  )1.8ال رثح  )

 Myzus persicae Sulzerثانيا( من الخوخ االخضر 
  تل  تصب   الح صه محاررررة ال ثاق ، يوت اابوص اال ثص ق  ا  الشررررتصء  - اريخ الحياه:

 تجصثي ال   مل  م ائل  الصرررررر ج   م ب ص لعدر ا  صل ايت ال ي ، اقي   دا   القصىررررررت 
ثك ال ا ب ااة  ص  Ginoparae ال اررررررررررر صرالشرررررررررررتصء ت قي االيياة التزاا    اا اال صث 

يرثح  يتاحي ال  العصئت الشرررت   مصةر يت اشررررصب ال  خ ااا ص ص اشررررصب الل   االجي  
التت  Oviparae اللح ضرررررررررررررر ب ص يثتر  اال صث االعثرصا احا تتجصثي   ه اال صث م 

تتزااا مثررديررص  ف ررت     ررص يع الرر ا ب التت ىررررررررررررررلق  اي ررص االتت تج  ررت مل  الع ائررت 
الصررر ج   ا ص ي  ا ضرررص ال  ال  خ ثك تضرررع   ضرررص يت امصط  يامك ال  خ فص ررر  مل  

( مصةر ا  ا 6-4تضررررررررررررررع اال ا  ال اادر مدةا قلحة ي  الل   ) .اليف ع االاصررررررررررررررصن 
 لل      ال     ضت الشتصء ايص الحشيا  الجصيل  يت    مثديص  شتد اللية. ا

ااباه االشررررررصب يت ال ق ب  وقس الل   ال  ا ب ص   رررررىحيه  تأف ايت اليو ع مثديص 
ا ت لك تتوتح معررد للتىرر   ملحقررص.  رر ه الح ب ررص  تث    الصررررررررررررررىحيرتثتقررت ال  االاباه 

 Stem mother orىررررررررررررررررصىرررررررررررررر رر  ا اتصررررررررررررررلح ا ررصثررص احي يرثحرر  ترردمت االيقررص  
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Fundatrices    التت تتجصثي م ب ص لعدر ا  صل احي يرثح  ثك ال  مدر ا  صل م ب
افيب الج   ىلة ملحقص االيياة ال رثح  التت تاحي ال  الع ائت الصر ج   تدب ر ص ا تداء 

يحص حت ااةاصال تقع يع  قص ض    الص ج  ي  يثتص  اليو ع. اتضك   ه الع ائت 
 تجررصثي ال   مل  م ائلرر     اللررص  رررص  رر  مررصلرردب رر  االال  ثك يت العررصئلرر  ال لررص  رر .العررصئلرر

مد در اوصقتيا  يثتصرررررررررررر  ال ي ، ال  ااائت الشررررررررررررتصء تثتج االيياة     صلالصرررررررررررر ج   
التت  Oviparaeاللح ضرررررررررررر   ل  صثي لدر  Ginoparaeالتزاا    ي   ا ب ال  ا صث 

ال   ا رصتقرص ي   رد رد. ايرص يت ال ثرص ق التت تاحي ال  الع ائرت الشررررررررررررررت  ر  اتعحرد ترصب 
يص تحت الصوي مصةر يصن ال    ات ي يت التجصثي م ب ص    يحقص ةب   الحيابر  تث و 

  حل  الاث  ةا  ص   ب ىف ن اال ا تصا ايياة تزاا    اال    .
 ان   ل يدر الرحت ال ااد ثك مدة اال  صل يت الاث  تت ق  مل  ةب   الحيابر الاصئدر.

ان   ا الث   ي  ال     حت للر  اللصبة يدب   الحيابر الد  ص للدء    ه ا شررررررررررررررص    ت 
( و ضرررررصبر ل  ا حصرررررت يحقص  ة  مصلت ايص ةب   28( و اةب   الحيابر )4.5 – 3.0)

( ية تث   يحقررص  ر ه الحشررررررررررررررير. اال ررص ارص رت ال ثاقرر  مرصبةر  قي  االيياة 30الحيابر )
 .التزاا    يت اقت يلفي

   Aphis fabae Scopoli( من الباقالء االسودثاً ثال
مرر ب ررص  –ايت االقاررصب الررداي رر  م  يررص  – تجررصثي  رر ا الث   يت العياه  - اريخ الحياه:

الاث  اوشفت يات ي اوقدب يص تا ح م  ال ياا اللح   .  حث ص  رد ان   ا الث     حل 
يت ال ثص ق التت  ف ن يحقص  -اضرصي  ال  تجصثيه الع ب   – وار   تجصثي ماي ق  تزاا    

الشررتصء قصىرر ص يوت شرر صل ااىرر  اابوص ت قي يت ال ي ، االيياة التزاا    ال رثح  التت 
ت ئاا الشررررررررت   اوعد التزااا تضررررررررع اال صث   ضررررررررقص مل  الع ا تاحي ال  العصئت االالت

 الحشررررررريريت ضرررررررت  .Euonymus europaeus ،Viburnum spاالال   يات  الثلصت  
التت تتجصثي  ا ىررررصىرررر  الشررررتصء يت ةاب الل ضرررر .  وقس الل   يت اليو ع ال  االيقص  

 ررصث ال رثحرر  ي  مرر ب ررص اتثتج ا  ررصال مررد رردر يت اليو ع. ايت  قررص رر  اليو ع تاحي اال
مصئلقص االالت ال  م ائلقص الاص     اا الصرررررررررر ج   احا تلقت ملحقص اتتجصثي م ب ص اوتقدو 

 ال ي ، ت قي االيياة التزاا    ااال صث اال ا ب ا ف ا.
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اقد  عزب ىررررررلة غ ص  التجصثي التزاا ت ال  مدر م ايت يثقص مدو ا  ة العصئت االالت 
ال  تلو  التت تصررررررررحلقص الحشررررررررير  الثلصت  يت العياه اامتدال الر  شررررررررتصء ات يي الع ائت 

فةل ي ىك الشتصء. القد ا د ان اللثري الافي     العصئت الشت   اليئ ات لحشير ي  
لقد ا د ان ةب   الحيابر  ياه الجثقص تتجصثي مل   م ب ص يق .اللصقةء االىرررررررررررررر ة يت الع

و اقررد ا ررد ان  21و االحيابر ال ال   ت  14الررد  ررص التت  احي مثررد ررص  رر ا ال    ت 
لق ا ال    باتح  مل  اللصقةء ي  ال ثاق  ال ىا  ي  العياه. تلد  االال  معد ا لص  

االفحي ي  تشرررري   الاص ت ثك ت توت  اللصةبا  يت تشرررري   االال اتاررررت ي ات  االىررررل  
اال رررصم  ات  الثصررر  الاص ت ي  شرررلصط اح  ت قي الحشررريا  ي   د د اتارررت ي ات  

  قص   ال  ىك يت  قص   ا اب. 
 Olive Scaleالفيتون القشرية  ة( حشر رابعا

 Parlatoria oleae  Colveeااى قص العل ت 
تتى ب الح ب ص  ااال صث الجصيل  لق ه الحشرررررررير مل   -الضتتتتترر واالهمية االقتصتتتتتادية:

ث صب الز ت ن اا لك االاباه ااالاصررررررصن ياررررررلل  تل ن يثص ق اال ررررررصم  اتشرررررر ه الا صب 
الشررررد در  اإل ررررصم مقع ىرررر ة ايت  ال صررررصم اضررررع  الثلص . يت قي مل  ث صب الز ت ن 

لحري  ، ت قي يت تتشرر ه الا صب. ااحث ص تصررحة ث صب التوصح اث صب اشرررصب  ا  الث اه ا
يثص ق التصصه الحشيا  ملحقص مقع ا ياء.   توت الجل بايحت ي  يثص ق التى   مل  
االاباه ات قي يحلقص مقع ا ياء  حث ص ت قي مقع ا ياء اصيق  يت يحة  اال رررررررررررررصم  
مل  االاصرررررصن.  ثشرررررأ م  اال رررررصم  الشرررررد در تحلس القل  اتشرررررقق  اي   االاصرررررصن 

ال ق   )مل  التوصح  اآليص  تقص. اتعتلي   ه الحشرررير ي  اوصلتصلت ضرررع  االشررررصب اي
 يت ش صل العياه مل  الز ت ن يت ى ب ص(.

  ه االي  تقضررررت يتير الشررررتصء مل  شررررفت اشررررير اصيل  ثك تلد    ضررررع  - اريخ الحياه:
 ح  االىررررررل   االال ي    اررررررصن اات   الاررررررل  ص   الل   مل  االاصررررررصن يت يحصي   

  ضرررررر    مي ضرررررر   االل ضرررررر .  كاي  ضرررررر  اا  30 ا  ا الت  قص   از يان. تضررررررع اال
  يص ااة  28-7يلك. تللغ يتير اضص   الل    0.18× 0.25قييز   الل ن ا  القص 

 ح  االىرررررررررررررل   الاصلا ي    ارررررررررررررصن اات   Crawless. ت يا الزااوص  الحيابرةب ص  
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اا  اص اصرررررصنىرررررصمص  يت يحت يثصىرررررة  4-2يثتصررررر  يص س يتر ل  لتارررررتقي معد 
يلك، اوعد ان تاررررررتقي  0.3  ضرررررر     رررررروياء يح ير   لقص  االزااو  االاباه اا الا صب.

قشررررررررير ي ه  مصإلييا فةل الوتير  ح   قص   يص س اال  االىررررررررل   الاصلا ي  از يان تلد  
ل  ص ي  قشررررير اال ا  الجصيل  يت اح  تج ن   ا ق ارررر قص. اتج ن قشررررير ا ب   اال ا  

ت      دا  لا ب الارررررصك   ررررروياء ياررررر ير  قي  الجصية  يت قشرررررير ا ب ص  ال اي اا
يت الثصرررررررررررر  الاص ت ي   الحد ا اوعد التزااا اضررررررررررررعت الل   مل  االاباه االث  ا  

اة   . تارررررررتىيه يتير     اال ا  ي   الارررررررل  ص    حةن يت  للحشررررررريرالشرررررررقي  واررررررر . 
ايص  لشرررررتصء.ا  يص يت  136ا  يص يت الصررررر ،  36ات  الجصيل  يت يلاررررراح   الل ضررررر 

ا  صل  3-2ي  اال ا . للحشرررررير ي   يأقصرررررييتير     ال اي ي  الل ضررررر  ات  الجصيل  
 .الاث يت 
 Oriental YellowScale( الحشرة القشرية الصفراء ثانياً 

 Aonidiella orientalisااى قص العل ت 
معد  قص   الع ي الاصلا الحيقت تلد  اال صث اىررررتعداة ص للتل  ح ا ت ايص  -الحياه:   اريخ

ات تثع م  التىررر  ررر   الحياررر ان تلقح ا ت يت ي اقعقرررص مل  الثلرررص  اا ا قرررص تلرررد  يت 
اتصررررررررررررررلح اير  شررررررررررررررارر  ااحير التر ل مل  ا زاء الثلررص  ال  تلورر . احررا  تك تزاا قررص 

ا االتل  ح تتي  اال ا  الثلص  ال  ىررررررررررررراح اتل  حقص ي  ال ا ب. اوعد ت صو م ل   التزاا 
( ااال وصه Cracksلتلد  يتير تر ال افيب مل  ىاح التيو  لللحا م  الشق ه ) التيو 

ال  ان تحدة ال فصن ال ثصىرررررررة ال   ىررررررر ا تارررررررتقي ف   ل ضرررررررع   ضرررررررقص يت  ررررررر بر 
Ovisace      ىاح التيو  اوح  الحلصتقص امثدئ  تقت اياتقص اا تت ق    ىوتاك صس

ىرررل   الحشرررير يت   ه الوتير لقريتقص ي  ىررراح الثلص  ال  ةافت التيو   ا      ت صيص.
 تحد د   ه الوتير احا  1978يت يفصيح  االي  مصىرررررررت داو ال لحدا  قصو ىرررررررعد ا   س 

ا صو اان  اررررل  اال صث التت  ص ي  ي   0.56 -+9  و م ت ىرررر   11-6تيااات  ح  
% يت  قص   2.2% يت ااائت   ه الوتير ال   16.47 الثلص  ال  التيو  قد تيااات  ح 

ا رر  ثلررت ان  اررررررررررررررلرر   % ا ا . ا ررص9.9 رر ه الوتير اان يت ىرررررررررررررر  القرير الح ي رر   لغ 
معد  % ي  ير    اال صث قد ت ت  ريتقص يت فةل ال  ارررررررررررررر  اال صو االال .71.67
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تح  الرص لحتح   رير اال صث ال  التيو  تلد  يت اييا  الثاررر ج القاثت الشررر عت مل  الحصي
للرارررررررررك تلحقص يقدو ال ثاق  ال قي   ال ىرررررررررا   ثك ت تد ات  يؤفيت  ثك تلد  يت تىا   
الارراح اللاثت يلتدئ  ي  يؤفي الراررك ات  يقديت  اوعد  لك  ت ال  االييا  ات   تك 

امثدئ  تلد   Ovisacsتىا   الويااص  اللحث   للراررررررررررررررك يف    يت الثقص   ا س الل   
الحشرررررير يت  تأف الل   ةافت الج س اوصىرررررت ياب م ل   اضرررررع الل    اال ا    ضرررررع

اال ج ص  التدب رت ات  تثتقت م ل   اضررررع الل   ثك ت    الحشررررير اقد  لغ مدة يص 
  ض  ا لك  17.31-+ 183.7  ض  م ت ى   271ال   96اضعت  اال ا  ال اادر 

   يص. 0.6-+ 13.4  يص م ت ىررررر   17-10ي  فةل يتير اضرررررع الل   التت  لىت 
ا ت حز   ب الل ضرررر  موتير اضررررص      ل   ت  عتلي ي  ا  ل ا  اب الحشررررير يت يدت  

 % 49.6او  20.3  يص ) 1.4-+ 258.4  يص م ت ىررررر   270ال   248احا اصن 
 وقس الل   ال  الا ب االال ا ت حز مأ    شرررررررررررر   تحي  يت    ع  ،ب  و   اررررررررررررل  (

لو  اىرررررررررررراح التيو  قلت ان  الت  وارررررررررررر  ا لد  يت االترص ص  امل  ا زاء الثلص  ال  ت
 لتالحت  واقص االتى   ( لألاباهالتى    )   ع ا  اب   ه الحشير توضت الااح الاولت 

فت ت     الع ي االال. ثك  حدث اال اررررررررررررررةخ االال ال    يص   0.21-+26.16اوعد 
 81.9و ا 19.5  ص ) 0.38-+ 22.9الع ي الحيقت الاص ت ال    للغ يت ال ت ىرررررررررررررر  

% ب  و   اررررررررل  ( احا  حدث اال اررررررررةخ الاص ت  لد  الا ب الحيقت الاصلا ا    ت حز 
ي الحيقت احا  للغ ا  اب الع   قصرريمصلث   الارري ع ا لدا ان الا ب الحيقت الاصلا    

، % ب  و   اررررررررررررررل  (51.9و ا 19.6  يص ) 0.49-+ 8.1  يص م ت ىرررررررررررررر   7-11
)ا ت حز  اي   ه الحشررررررررررررررير     ة   ب يص قلت الع باء ا  ب الع باء(. تتى ب  يقص  
الع ي الاصلا )اال صث( اتتزااا يع ال ا ب اتلد  يت تي  الثلصتص  ال  التيو  للتح ل ال  

 لد  يت ا صب ا ثتقت يت ا صب ي  الاررررث   الاررررث شررررير  حت اااد يت اللح اك صس الل  .
  التصل  .

 Citrus Mealybugبق الحمضيات الدقيقي سادسًا(: 
 Nipaecoccus vastatorااى قص العل ت 
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تضررررررررع اال ا  الل   يت ا س قاثت يف ن ي  فح ط قاث   شرررررررر خ    -:الحياه اريخ 
 ارررررر قص.  تيااح مدة الل   ال   تضررررررع  اال ا    ضررررررصء الل ن توي ه اال ا  يت  قص   

ان مدة الل   ال   تضررع  اال ا  ال اادر مل  ةب   ايابر  (،138-90ال اادر  ح  )
(   ضررررررررررررررررر  ا ي ع  ررر ا 454-12مل  ةب رررص  اللارررص رررص تتيااح  ح  ) اال يورررأرو  25

االفتةا ال      العصئت ال اررررررت دو يت تيو   الحشررررررير. تضررررررع اال ا  الل   مصرررررر بر 
يية   اتديع  ةافت الج س الشرر عت احا   تل  يع ايا  الليا  الارر ةاء الل ن الصررلل  

(   يص.  وقس م  ا ب ص  م ي اال 13-10 ح  ) الق او. تتيااح يتير اضرررررررررص   الل  
ت تص   ثشرررررررررررررص قص ااياتقص مل  العصئت اوعد ان ترد ال فصن ال ثصىرررررررررررررة تارررررررررررررتقي اتلد  

زاء ي قص الاصةل  ال ص ررر  ثك تتحي  اتثتقت ال  ا    اىرررا مصيتصرررصا العصرررصبر الثلصت   
( ا صو تثارررررررل  معد ص ال  8-6يفصن افي ي  العصئت. تقضرررررررت ا ب   الع ي االال يتير )

( ا صو. ايص ا ب ص  الع ي الاصلا يتج ن 9-8ا ب   الع ي لاص ت ا اررررررررررررررتىيه يتير ي  )
ثال  ال  ا ب ص  ( ا صو ت9-8اقت ايا  ي  ا ب ص  الع ي االال االاص ت اوعد يياب )

  يص اتثاررل  معد ص لتتح ل ال  ا ا   10-9الع ي اليامع ال    اررتىيه يتير تتيااح  ح  
معد ا اررررةفقص االال تالت  واررررقص يت يفصن يص  يأ قصكصيل . ايص ي   صا   ا ب   ال اي 

ثك توقد  اائد  ارر قص  ررص ع  يص  شررل  الشرري ق  احا تاررت ي مصلتى     ال بق مل  ىرراح 
تتحي  ي  يفص قص احا تثال  ا اةفح  ةافت الشي ق  التت  صلح ل  قص  اةخ االااال 

م ياب الزي  قررصت ررص اوعررد اكت ررصل     ررص تتح ل ال   اي مررصلغ.  اررررررررررررررتىيه يتير الا ب 
(   و، ايص اال ا  يتخ ل لوتير تتيااح 3-2(   يص.  خ ل ال اي لوتير )44-31الح ب  )

لل ص  الشرررررت   مشرررررفت     يع امداة قلحل  ي  (   و اتقضرررررت الحشرررررير ا25-17 ح  )
ا  صل يتدافل   6الح ب ص  االلصلىص  ت  د يت االيصك  ال ح    ي  الشرررررررير. للحشررررررير 

( ا  صل يت اىررررررررر  العياه اتتيااح يدر 7-6يت الارررررررررث . يت االبةن ا د ان للحشرررررررررير )
 ا ص ا د ان الحشررررررررررررررير  د   .الحيابر(   يص اارررررررررررررررة ةب ص  56-28الرحت ال ااد )

مصل ق ب مل  شرحيا  الديل  يت االىل   االال ي  شقي ا اب اا لت امداة ص ال بار 
، 33.21االال  يت يثتصررررررررر  شرررررررررقي ا صب مثد يعدل ةب ص  الحيابر اب  و   ارررررررررل   

 % مل  الت الت. 93،40
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  Bemisia tabaciذباب  التبغ البيضاء او ذباب  القطن البيضاء سابعًا(: 
 ا ضرررررررررص  مصم ل مصم  التلغ الل ضرررررررررصء اتاررررررررر    الح صت  اف  ص  أتت ميض ال ك الر ا ة 

  Sweet Potato Whitefliesاللاص ص الحل ر 
  Cotton Whitefliesا مصم  القا  الل ضصء 

تقضرررت الحشرررير يصرررت الشرررتصء يت الا ب الح ب  الرصلس مل  الارررا ح  اريخ الحياة(: 
 قي الحشررررررررير الجصيل  اتتيااح ثك تلد  اال ا  يت اضررررررررع . ايت اليو ع تلألاباه الاررررررررول  

. الق ا الق    اباهالل  . تضرررع اال ا  يع ك   ضرررقص امت صة ص مل  الارررا ح الارررول  
ةافت مشير الثلص  العصئت ال  الثا ج  ال د ل اضع الل     ل الىيض يصن اال ا  تىي  
ال صب     اللح   يت يفصن ايح  معحدا م  التأثحيا   الل ضرررررررررررر ال حزايحلت احا تضررررررررررررع 

 الل ضررررر اضرررررع الل   او     ارررررك   ل يت الاقة ال   تع ل   الل ضررررر يتلصرررررق اصيت 
لل صبا. تضررررع اال ا    ضررررقص يثويةا اا يت يرصي ع  ررررىحيه اقد  شررررص د ا ةاصو الل   

 ا  ال اادر    يت ا ار  الثلص  فةل ي ىك الثشصط االتجصثي. اان يعدل يص تضع  اال
يت  لأل ا    ضرررررر  236  ضرررررر  اقد ا د ان الحد االمل  لعدة الل   ا ررررررت ال   50
و.  ثتج الل   ال لقح ا ررصثررص االل   احي 15  ضررررررررررررررر  يت  43،6و االحررد االة   25

يتاصال  ال اررت ايا   تح ت مل  مثق  ررىحي  الت يت  الل ضرر تج ن  ال لقح  ا با. 
ال ص    يلس. ىرراح الل ضرر  ال بق   يا مل  ىرراح ا اررر  الثلص  ايص  اررك الل ضرر  ف
تقي لص ثك تتح ل تدب ر ص لللثت. الل ضرر  محرك  اشرروصي اتج ن مثد اال اضررعقص ي ضررير 

 8-4 الحضررص  يلك. ت ي الل ضرر   داب  0.03  ل اصيت الل ضرر   يلك، 0 .1×  0.2
الل    وقس  و. اال20  و يت ةب رر  الحيابر  22 – 8و اا 26 ايابر  يررص يت ةب رر  

 و. 12.5تقت م   ايابريت 
تثتقت اتتر ل مل  الثلص  ات  ترد  الحيا توقس الل ضررررررررررر  ال  ا ب    ااو   شرررررررررررا  

ال فصن ال ةئك لتى  تقص. تج ن الح ب   الزااو  شرررل    ضررر     ا  ل ن ا ررروي يصتح ال  
ةاب ص الح ب  ا ف ن  لك مل   م     حل ي ضرررري، تاررررتقي يت ال فصن ال ةئك لتى  تقص 

اقاررررك قلحت يثقص مل  الارررراح العل   ا ضررررص فص رررر   ال ىررررا   لألاباهالارررراح الاررررولت 
يلك ثك  0،15 – 0،26مثديص تزةاة امداة ص.  صرررررررررررررت ار قص يت  قص     ا الع ي ال  
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اتتح ل ال  الع ي الح ب  الاص ت اتدم   ا ب لقصتثارررررررررررررل  يتوقد قيان اىرررررررررررررتشرررررررررررررعصب ص 
 مإييا اتلق  يارررررتقير ا لك ات  اكت صل الع ي الح ب . تلد  الح ب    صلاررررر الرمصلح ب   

ي حزر  الش خ  ااصء ش عت لقص    ا اا مل   فح ط ش خ   ا ضص االىاصء اال ح ط 
الثلص  اتث   اتثاررررررررل  يت ي  اةث ام صب  مصررررررررصبرللث  . تتى ب الح ب   مصيتصررررررررصا 

  مضررررررر ثقص الع باء(. ت يا الحشرررررررير ا ب    صلاررررررر  )ف ف ن ال ر    ابوع  ام صب ا ب 
ف  يا ي    ا  Tشرقص مشرفت ايا  للح ب  الجصيل  مشرق الرزء العل   للىاصء الشر عت 

اال ل  ت يا ماثقص ا ضرررص اوعد ص  لأليصوالشرررق ب س الحشرررير ا ررردب ص ااال ثك محياص  
عد ا ثحتقص مصال وياة لتأف  شررررررررررفلقص الال عت. تتزااا الحشرررررررررريا  الجصيل  م تأف يلصشررررررررررير 

  يص يت  3-1يت الصررررررررررر ، اا  ىرررررررررررصم  2-1فيا قص ي  الع ي الح ب  االفحي معد 
 6-1ال ي ، االشرررررتصء اتتلقح اال ا  مدر ييا  يت ا صتقص. تضرررررع اال ا    ضرررررقص معد 

  يص ي  فيا قص يت الصررررر ، قد تصرررررت   ه ال در ال  اىرررررل مح  يت ااائت اليو ع ايت 
شير تىيه     الحشير ي  الل ض  ال  الح  يص يت الشتصء. او لك  ا 22ال ي ، اوعد 

 15-11للحشررررررررير  و مل  ات ي  اللص  رصن االا ص  30الجصيل  ا الت اىررررررررل مح  يت 
 . الاث  حة يت 
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 المقدمة

ان اختالف طبيعية تغذية الحشررتاع ى ا الاتاتاع ت ع الا ع ررح الحشررتاع           
اكالع بذعر. الخ عهااك نستة  -صانعاع اعرام -ثاقتاع-مجاميح مثل: ناختاع األعراق

كبيتة من الحشرررتاع تتغذغ تغذية  يت مةيكة  ان تتجفي    مسررراساع متسرررعة  حثا ىن 
نتات  الغذاء اع سيفانية عقك يكفن ماها الضرررار عالاا ح عمثاي لها  ذائها عقك يكفن ماها 

 الاطاطاع عقا زاع العشب ع ثيت من الحتشفية.
الثاقتاع اكثت الحشررررررتاع  ررررررترا ل اتاتاع ى ا اقطالق  الضررررررتر قك ق  تضرررررر  عتعتبت 

لمجمفىة الإلنسان اق  عك  فاع اقعان عسيث ق يجكغ العالج  ما ان معظم ا تا  هذه 
عى يه  ان  ياع نظتا لمعيشرررررتها  اخل اقنغاق ع يتها.ئ الكيما مكا حتهاصرررررعتة يكا    

هما البيض ال  سك ما عاليتقاع الحك ثة الغةس عقبل  المكا حةاقطفار الت  تفيه اليها 
تهرايم الثراقتراع  رل تيزاء الاتراع تةتهترا  ه  تثةرب    البتاىم  ان تثةرب  اخرل الاتراع.

عال حاء عالخشرررب عالجذعر عتاحسرررت الثاقتاع  عالسررريةانعاألعراق عاقزهار عالثمار عالبذعر 
تةتهتا    التتب: الغمكية، الحتشفية، ذاع الجااسين، الغشائية عالةاىكة    الثاقتاع ان 

اق  يت ان هارراك  عض األنفاا الت  تةضرررررررررررررر  اليتقرراع  ةه ه  الت  تعيف    اقنغرر
الغمررركيرررة مثرررل  عمتةررراعقرررة  اخرررل الاتررراع  مرررا     عض ىرررائال  تتاعاطفارهرررا الكرررام رررة 

Ptinidae, Bostrichidae  الجسررررم انررررطفانيا عتتكاخل قتعن اقنررررتشررررعار  يكفن سيث
    تجاعهف خاصة عتةصت اقريل عتكفن اكثت التصاقا  الجسم.

 مأعغ  اع مصكر  ذاءمن األنتاب اقتية: اما   تكثتلفاسك اع عتعمل الحشتاع اقنغاق 
 ل فقاية اع مسكن لتتبية الصغار.
  -:البيض في الثاقبات والحفارات

تتحفر طبيعية البيض    الحشرررررتاع الثاقتة لتاانرررررب هذا الامه من المعيشرررررة  حشرررررتاع 
تسررتعمل ختاطيمها لعمل نةتة صررغيتة  ف ررح     ل ماها بيضررة  Curculionidsالرررررررررررررررر

تخغت اقطفار التالغة انغاقا    الكمبيفم سيث تضح  يها  Scolytidsع   سشتاع الرررررررررررررر
بيضررها ع    ثيت من الغمكية عالحتشررفية  ف ررح البيض اما  اخل الشررةفق عالجتع  اع 

 ثاايا الة ف اع متاشتة ى ا السط . 
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تنفاىا من نحل الخشررب انغاقا ىميةة عهعمل الامل األبيض نررتا  ب ع   الغشررائية تعمل 
ىميةة عمتغتىة يعيف  يها    الخشرررررررب  ذل  عهااك تنفاا تختغ من الغشرررررررائية تضرررررررح 
بيضرررررها  الة ع رررررح بيض صررررر تة    اقخشررررراب اما    ذاع الجااسين  تثةب سشرررررتاع 

Trypetidae  بيضها    متايض  الحتشفية تضح  تاشة اليف ا ع     الثمار عالبتاىم
 نتاع اليف ا.

 -:تحورات اليرقات في الحفارات والثاقبات
الثاقتة المثالية  انها انررطفانية ىكيمة اقريل ماسررحتة التائ  رريو ة قتعن  تقاع تمتاز 

عقك  Cerambycidae, Buprestidaeاقنررررتشررررعار عخيت مثاي ى ا ذل  ه   تقاع 
ع   الحتشفية قك تكفن اقريل مفيف ة  Bruchidaeتكفن اقريل قصيت يكا  ما    

مثال مفيف ة عسيكة الامف  عكس  تقاع ياس  Cossus اع  يت مفيف ة  يتقاع ياس
Tegeticula  ه   يت مفيف ة ع   الغشرررررررررررررائية تكفن اقريل اما  ائتة اع  قيةة يكا 

ع   الذ اب تكفن اليتقاع ىكيمة اقريل عمزع ة  صرررررررررافف من اقشرررررررررفاك الكقيةة الت  
اليتقاع الثاقتة ىكيمة  يميحسررررررررررررراىكها ى ا الحت ة ع ذل  تتضررررررررررررر  هذه الظاهتة    ت

اقريل اع ذاع اقريل الكقيةة ىا ة  ان لفن اليتقاع الثاقتة يكفن ابيضررررررررررررررا  يت ان 
 هااك  عض امث ة ق ي ة تتتةح  يها اليتقاع  ما هف الحاي    سغار ناق التغا .

  -:التخلص من الفضالت
تعتبت ىم ية التخ ص من الغضرررررررررالع    الثاقتاع مشرررررررررك ة اكثت تعةيكا من مثي تها    

مما يسرررررررررررررهل قطعها ل تخ ص الخاليا ناختاع األعراق سيث    األخيتة تتق عت ين يكر 
 عض سغرراراع الةتا تتاكم ا تازاتهررا    م ختة الاغت عتتغررذغ    المةرركمررة  من التةررايررا.

خاصررررررررة    الثمتة  سجتةا تازاتها     اقياصء ى ا  ذاء نظيف  ائما تجمح خاغسررررررررا
ت ة   غضالتها خارج اقنغاق  مساىكة رانها  Codlingmoth ان  تقاع  تاشة التغا  

 حم ها  غكف ها الا الخارج سيث ت ة   الغضررررررررررررالععهتخ ص الامل عالامل األبيض من 
  عيكا.
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 الخروج من العذارى 
من  األيزاء العصرررررارهة تب صرررررعفبة    الختعجق تجك األنفاا الت  تثةب    الثمار اع 

اما  عبعذر   الخشررررررب الصرررررر ب  ماها ما  هجت نغةهالعذارغ  عكس األنفاا الت  تحغت  
سشرررررتاع الغمكية عالغشرررررائية  ما لها من  كفك اما    التتبة اع بين اقخشررررراب المتح  ة 

الةتب من  تحاع قفهة تةتض طتهةها ل خارج اما    الحتشررفية  كثيتا ما تعذر اليتقاع  
اقنغاق عقك تتحتك العذارغ  مسررراىكة  عض اشرررفاك خ فية اقتجاة ال  مسرررا اع قصررريتة 

الثمار عتختج الحشررررررررررررررتاع  تتح لقبل الختعج ع   ثاقتاع البذعر قك تتةا العذارغ ستا 
 الكام ة من البذعر.

 -:الغذاء
 :يمكن ان تةسم ثاقتاع الاتاع ى ا تنائ طبيعة التغذية الا مجمفىتين

ثاقتاع اقنسرررجة الحية عثاقتاع اقنسرررجة الميتة  اقعلا تحفب األنفاا الت  تثةب البتاىم 
اع الكمبيفم اع السرررررررررررررريةان اع الجذعر اع الثمار اما الثانية  ه  الت  تعيف    اع ى ا 

 اقخشاب الجا ة اع الة ف الجاف اع تيزاء الاتاع المتح  ة. 
نسرررربيا  الاتاع الغضررررة  انها ذاع  عرة سياة نررررتهعةاء تمتاز األنفاا الت  تتغذغ ى ا تيز 

نرررررررررافها اما الثاقتاع الت  تعيف    اقخشررررررررراب الجا ة  تكثتعبالتال  يكفن لها ييل اع 
الصررر تة  ان  عرة الحياة  يها تطفي  ثيتا ستا ان  ثيتا ماها يصرررل الا طفره التال   عك 

اقخشاب الحية  ىكة ناين عبعض الثاقتاع الت  تتم  عرة سياتها    ناة اع اثاين ى ا
الا الاةص    نسررررتة  عهتيح هذا لتجفنرررراة لف قطعخ اقخشرررراب  20-15قك تتط ب 

 الغذاء الصال  عالتطفبة الماانتة.
 -:أنواع الثاقبات او الحفارات

 ان طبيعة التغذية    الثاقتاع تشيت الا ان اهم تنفاىها ه :
ثاقتاع البتاىم: عقك يكفن ثةب البتاىم مجت  ظاهتة م قتة تتحفي اليتقة  عكها الا  -1

اىم  يت ان اع رررررررحها ه   ثيتا لثاقتاع البت اك ة تعراق ىاك تغتحها عتتشرررررررا ه اقىتاض 
الخضرررررررتب ل بتىم المصررررررراب عتشرررررررفهه عاصرررررررغتاره عمن امث تها: سغار بتاىم  تفقف الامف

 .Anarsia Iineatellaالخفخ 
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 Euzopheraعتتضررررررر  هذه العا ة    الحتشرررررررفية عاهم اياانرررررررها ثاقتاع الكابيفم:  -2
اقنغرراق     تبرركت  عمررلع   الحررالررة األخيتة  Aageriidaeع   الغمرركيررة عماهررا ىررائ ررة 

 فيك تخصررررررررررص  Scolytidaeالكمبيفم ثم تتحفي التغذية  عك ذل  الا الخشررررررررررب ع   
تنفاا ق ي ة من  عا رررررررررررر     التغذية ى ا الكمبيفم ع   رتتة ذاع الجااسين هااك  عض

 ا    الكمبيفم.تثةب تنان Agromyzaياس 
ثاقتاع السررررررررريةان: تفيك هذه األنفاا بين سشرررررررررتاع رتب الحتشرررررررررفية عالغمكية عذاع  -3

الجارراسين عالغشرررررررررررررررائيررة عتةتتب    ىم هررا  ثيتا مح ثراقترراع الجررذعر عاهم ىرائالتهررا ه  
Pyralidae  ، الحتشررررررررفية(Ephydridae  ذاع الجااسين( Cephidae   الغشررررررررائية(

 زنبفررة اقعربية عاهم تنفاىها  ع ة الذالعصررررررارهة  عتهايم  ثيتا من األىشرررررراب عالاتاتاع
 الحاطة الماشارب.

ل قمة الخطفرة بين هذه المجمفىة من الثاقتاع    سشررررررررتاع ثثاقتاع الجذعر: عتتم -4
التغذية  تبكتعقك  من هذه الثاقتاعالخضرررررررتعاع عنتاتاع الزهاة الكثيت  عتعان الحتشرررررررفية 

بين  الحرراي اخررل الجررذعر  مررا هف ى ا الجررذعر من الخررارج ثم تحغت اليتقرراع  عررك ذلرر  
 البت فتية. اسشتاع الغمكية عذاع الجااسين مثل سغار يذعر الذرة عخاغساء التطاط

عهظهت هذا الامه    الحتشررررررررفية عالغمكية عذاع الجااسين عاشررررررررهت : ثاقتاع الثمار -5
ذاع ع ثيت من سشتاتها ذاع تارهخ طفهل ع  Curculionidae, Trypetidaeىائالتها 

 مثل ذ ا ة التحت األبيض المتفنه.  بيتةة اقتصا ية اهمي
المجمفىة  ثاقتاع البذعر الخضرررررررررررررتاء عمثاي لها  ثاقتاع البذعر: عهااك نفىان لهذه -6

ع يها  ف ح البيض  الة ع ح بيض تختتق انسجة الثمتة  Chalcidids عضا من الرررررررررر
عهتم الختعج من العررذارب  عررك تح ررل ا  غتهررا امررا ثرراقترراع البررذعر عالحبفب الجررا ررة  ماهررا 

 عتنفاا السفئ  سفنت  الةم  عاألرز. Bruchidaeمجمفىة خاا س التةفي من 
    عض الغمكية   ماثاقتاع الخشررررررررررب: تظهت طبيعة ثةب اقخشرررررررررراب بف ررررررررررف   -7

اع    الغتعا عالحتشررررررررررررفية عالغشررررررررررررائية عثاقتاع الخشررررررررررررب قك تعمل    البتاىم الطت ية 
ستا اتصرررررررررالها  الجذعر  ما    ثاقتاع  الصرررررررررغيتة تحخ الة ف عقك تثةب    السررررررررريةان

سيث  Girdlersتسررررررما الحزازاع  السرررررريةانالةصررررررب عالذرة عهااك مجمفىة من ثاقتاع 
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 Oberea bimaculata لكام ة الاتاع نمفه  ما    الحغارتةتض اليتقة اع الحشررررررررتة ا
 اليتقاع. تتضترالذب يحز ناق الاتاع  فق مكان ع ح البيض ستا ق 

اما اقخشرررررررررررررراب المتح  ة  يفيك بياهما  ثيت من  تقاع الغمكية عذاع الجااسين اكثتها 
عالغشررررائية عقك انتشررررارا  تقاع الجعاي عالك كان السرررر كية عق يل يكا من  تقاع الحتشررررفية 

المتح  ة ىفامل ياذ ة لكثيت من هذه الكقيةة الاامية    هذه اقخشرررررررررررررراب  تكفن اقسياء
 اليتقاع.

ع   اقخشرررراب الجا ة تماما تعيف ق ة من الحشررررتاع تهمها الامل األبيض عبعضررررا من 
 .Lyctidaeسشتاع الغمكية اكثتها تهمية ه  

 -:خلفات البرازية للثاقباتالم
اع الااشرررررروة ىن الثاقتاع نررررررفاء من ناسية اشرررررركالها عالفانها اع من ناسية تعتبت المتخ غ

الخشرربية   الاشررارةطتهةة الةائها اسك الكقئل الت  تشرريت الا ااصررا ة بافا من الحشررتاع 
الزائكة  التا ما تخت ه  البتاز الذب يكفن معظمة مفا  نرررررررررررررر ي فزهة عتختج يميعها    

زاء هااك  عض الثاقتاع تحا ظ  ائما ى ا يعل تيمعظم األسفاي من  تحاع اقنغاق. ع 
 اظف انغراقره  خ غراع  يت ان هاراك التعض اقخت الرذبمن انغراقهرا نظيغرة من هرذه الم

خ غراع  عمرا الا الخرارج عى ا العكس  تعض الثراقتراع مثرل  رانررررررررررررررتمتار برك ح هرذه الم
Tremex columba  ق تعمررل  تحررة لاغةهررا بررل تكرركئ المفا  البتازهررة    م ختة الاغت

  انتمتار تةكمها.
عهخت ف قفام عشررررررررررررركل علفن المفا  البتازهة  اختالف طبيعة الخشرررررررررررررب المصررررررررررررراب  مح 

 بيتة الحجم عتةل اسجامها ىاكما تكفن اقخشرراب صرر تة  الاشررارةاقخشرراب ال ياة تكفن 
   سالة إصا ة الة ف الا الغتات     سالة إصا ة  ع ذل  يخت ف لفن البتاز من الكاكن

 خشب.ال
ع ثيتا من الثاقتاع تتتك  صررررررررمتها    اقخشرررررررراب الت  تهايمها  مظهت ااصررررررررا ة    

اقياحة عسغاراع األشررررجار  ل ماها مميز  رائةةالح فهاع  ع تاشررررة نرررراقخاا س الة ف 
ة الكثررا ررة عال فن الت  خت غرر هارراك  عض اق تازاع المررائيررة المتمررامررا ىن اقخت ع ررذلرر  

 تسيل ىاكما تهايم الاتاتاع  انفاا معياة من الثاقتاع.
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 -:اهم أنواع الثاقبات
كما ذ تنا من قبل  ان رتب الغمكية عالحتشررررررفية عذاع الجااسين عالغشررررررائية تحفب اكثت 

 تنفاا:يما     بيان لت   الثاقتاع تهمية ع 
 :الثاقبات من غمدي االجنحة -1

اكثت انتشررررررررررررررارا    تيزاء األشررررررررررررررجار المخت غة من  تقاع التتب األختغ عاكثت عهتقاتها 
 يتقرراع  Cerambioidae, Buprestidae, Curoulionidaeىررائالتهررا تهميررة ه : 

العائ ة األعلا قك تثةب    الخشب الص ب اع المتح ل اع تحخ الة ف عتتم  عرة سياتها 
اما بين ال حاء عالخشررررررب اع تثةب    خشررررررب الة ب  ما    سغاراع السرررررراه اما  تقاع 
العائ ة الثانية )المتططة التائ   تثةب معظمها انرررررررررررررغل الة ف اع    الاخاا اما  تقاع 

ه  تثةب تنررررررررررانررررررررررا    الثمار عالبذعر عهط ت ى يها )السررررررررررفئ  عماها األخيتة  العائ ة 
عهااك  Anthonomous grendisلفز الةطن  نررررررررررررفنررررررررررررت  الةم  عالتز عنررررررررررررفنررررررررررررة

 Bostrichidae, Lyctidaeالة ف ع ذل   ان ىائالع  خاا سعماها  Scolytidsالرررررررر
ميتة اع نرررررفاء    األشرررررجار الحية اع الت  ى ا عشررررر  المفع اع ال كمبيف ا   الك تحغت

ستا    اقخشررراب الضرررعيغة اما اليتقاع السررر كية عهتقاع الجعاي  انها اكثت ما تشررراهك 
عمن اهم الحغراراع عالثراقتراع الترا عرة لتتترة  مركيرة اقياحرة     اقخشررررررررررررررراب المتح  رة.

 المسج ة    الفطن العتب  ما    :
 Agrilus spp., Coleoptera, Buprestidae ثاقتاع ال حاء

 ,.Anarsia lineatella Zell ا صان الكراقثاقتة 

Lepidoptera, Gelechiidae 
 .Chaetoptelius vestitus (Muls ثاقتة ا صان الغستت الح ب 

& Rey), Coleoptera, Scolytidae 
 ,.Sinoxylon anale Lesn ثاقتة اق تا

Coleoptera, Bostrichidae 

Sinoxylon ceratoniae (L.), 

Coleoptera, Bostrichidae 

Sinoxylon sudanicum Lesn., 

Coleoptera, Bostrichidae 
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 ,.Cerambyx cerdo L سغار تشجار ب فط الغ ين 

Coleoptera, Cerambycidae 

Platypus cylindrus (Fab.), 

Coleoptera, Platypodidae 

 ,.Zeuzera coffeae Nietn سغار تشجار البن األسمت 

Lepidoptera, Cossidae 

سغار تشررررررررررررررجار التغا  ذع التائ 
 المتطه 

Chrysobothris mali Hor., 

Coleoptera, Buprestidae 

سغار تشررررررررررررجار الغاكهة ذع التائ 
 المتطه 

Chrysobothris beesoni Obenb., 

Coleoptera, Buprestidae 

Chrysobothris dorsata (Fab.), 

Coleoptera, Buprestidae 

 ,.Cerambyx dux Fald هةسغار تشجار الغاكهة ال فز 

Coleoptera, Cerambycidae 

 ,.Hylesinus oleiperda Fab المايشتهة 

Coleoptera, Scolytidae 

 ,Scolytus mali (Bech.) المايشيتهة الكبتغ 

Coleoptera, Scolytidae 

 ع يتها  ثيت.
 الحفارات والثاقبات من حرشفية االجنحة -2

ق ي ة  ان  انخ تنفاىها المهمة اقتصررررررررررررررا ياالثاقتاع ع  اميح ىك  بينجالم من اكثتعه  
عماها ما يحغت    الجذعر عماها  ال حاءاع  خشب الساقعماها ما يحغت    العك  نسبيا 

عمثالها الشررررررررررررررهيت سغار  Cissidaeما يحغت    البتاىم اع اقزهار عاهم ىائالتها ه  
المهمة الت  تتتح   فيك  ثيت من الحشررررررررررررررتاع Aegeriidaeنرررررررررررررراق التغا  ع   ىائ ة 

ق الح فهاع رائت اقياحة ع   عماه سغار نررررررررررررا Synanthedonاياانررررررررررررا ىكة تهمها 
 فيك العك ك من ثاقتاع السرررررررررررررريةان عاكالع األعراق عالمفا  الغذائية  Pyralidaeىائ ة 

اما معظمها  يفيك    نررريةان الاتاتاع العصرررارهة ) ع ة الذرة اقعربية  اع     المخت غة.
  المجتعشررررررررررةالثمار عالبذعر ) ع ة قتعن ال فبيا  اع    المفا  المخزعنة ) تاش الحبفب 

 عض تنفاا ق ي ة   فيك Agrotidae ع   ىائ ة المألف ةع يتها  ثيت يكا من الحشتاع 
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 ع ة ال فز اقمتهكية الت  تثةب    نرررررررررررررريةان الذرة علفز تثةب    تيزاء الاتاع عماها 
.عمن اهم الحغاراع عالثاقتاع التا عة لهذه التتتة العضةالةطن  كثيت من اقزهار عالبذعر 

 عالمسج ة    الفطن العتب  ما    :
 & .Heliothis peltigera (Den ثاقتة الةتعن 

Schiff.), Lepidoptera, Noctuidae 

Heliothis viriplaca (Hufn.), 

Lepidoptera, Noctuidae 

 ,Heliothis armigera (Hubn.) ثاقتة قتعن الحمص

Lepidoptera, Noctuidae 
 ,.Chilo agamemnon Bles ثاقتة الةصب الصغتغ 

Lepidoptera, Pyralidae 
 ,Prays oleallus (Fab.) سغار بذرة الزهتفن 

Lepidoptera, Yponomeutidae 
 ,.Acrobasis noctuana Hubn سغار بتاىم اقياص 

Lepidoptera, Pyralidae 
 ,.Anarsia lineatella Zell سغار بتاا الخفخ 

Lepidoptera, Gelechiidae 
 ,.Strymon melinus Hubn سغار بتاىم عازهار الةطن 

Lepidoptera, Lycaenidae 
 Euzophera semifuneralis سغار البتقفق األمتهك  

(Walk.), Lepidoptera, 
 ,Laspeyresia pomonella (L.) سغار ثمار التغا  

Lepidoptera, Olethreutidae 

Marmara pomonella Busc., 

Lepidoptera, Gracillariidae 
 ,Dyspessa ulula (Borkh.) سغار الثفم 

Lepidoptera, Cossidae 
 ,.Paropta paradoxa Herr.-Sch سغار يذا الكتمة 

Lepidoptera, Cossidae 
 ,.Blastodacna libanotica Diak ثاقتة الامفاع الطت ية لالياص 

Cosmopterygidae, Lepidoptera 
 ,Scirpophaga innotata (Walk.) الحغار األبيض 

Lepidoptera, Pyralidae 

 ,.Chilo suppresalis Walk سغار األرز اقنيفب 



 
 

150 

 

 حياة الحشرات نباتية التغذية

Lepidoptera, Pyralidae 

 ,Porphyrinia parva (Hubn.) سغار تقتاص عتا  الشمس

Lepidoptera, Noctuidae 

 

 الحفارات والثاقبات من حشرات الغشائية  -3
 Tremes columbaعماها  Siroidaeعاهم ىائالتها  ثاقتاع الغشررررررررررررررائية محكع ة يكت

من األشررررجار  يها الا ىذارب  الت  تضررررح بيضررررها  اخل الخشررررب الصرررر ب قنفاا  ثيتة
 زنبفرالت  ماها  Cephidae شررررررتانت من نشرررررراراتها عبتازها ع ذل   ان ىائ ة  مغاطاع

الحاطة الماشررررررارب تثةب     ثيت من األىشرررررراب عالاجي ياع  الةم  عماها تيضررررررا سزاز 
الت  تحز السرررررررراق  الة ع ررررررررح البيض الحا ة  فق مكان  Jamue invegerالةصررررررررب 

 اصغتار الاتاع عذبفلة. الا    بالبيض مما 
 فيك ماها ما  ثةب نرررررررررررررريةان الاتاتاع مثل  ع ة ىةك الةم   Chalcididaeع   ىائ ة 

Harmolita tritici  عماهرررررررا مرررررررا  ثةرررررررب البرررررررذعر مثرررررررل ثررررررراقترررررررة برررررررذعر البتنرررررررررررررريم
Bruchopthagua gibbus  ع   ياسXylocopa . 

 ئية اقياحة ما    :من الثاقتاع المهمة    الفطن العتب  عالتا عة لتتتة  شا
 ,Blastophaga psenes (L.)  ع ة ثمار التين 

Hymenoptera, Agaonidae 

 ,.Harmolita tritici Fit  ع ة ىةك الةم  

Hymenoptera, Eurytomidae 

 ,.Eurytoma amygdali End  ع ة ثمار ال فز 

Hymenoptera, Eurytomidae 

 ,.Eurytoma pistaciae Rond  ع ة ثمار الغستت الح ب 

Hymenoptera, Eurytomidae 

Megastigmus pistaciae 

Walk., Hymenoptera, Torymidae 

 ,Emphytus cinctus (L.)  ع ة الش ي 

Hymenoptera, Tenthredinidae 

 ,Hoplocampa flava (L.)  ع ة ثمار الخفخ 

Hymenoptera, Tenthredinidae 

Hoplocampa minuta 
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(Christ.), Hymenoptera, 

Tenthredinidae 

 

 فيك الكثيت من األنفاا الت  تثةب الخشررررررررررررب الجاف عتعمل انغاق  بيتة متعمةة  ما    
اقنغتا يررررة عالاحررررل اقنغتا ب من  الزنررررابيتنح ررررة الخشررررررررررررررررررب ع ررررذلرررر   رررران  ثيتا من 

Megachile. 
 الحفارات والثاقبات من ذات الجناحين -4

 الحقيةة ان األنفاا الت    رررررررررررررعيغة   هذه التتتة اع الحغت ة الثةب تكا  ان تكفن طبيع
تثةب    الخشرررررب الصررررر ب نا رة يكا عاليتقاع ماها الت  تتغذغ ى ا الخشرررررب المتح ل 
اما انها تعيف ى ا السررفائل المتخ غة ىن التح ل اع تتغذغ ى ا الكائااع الحية الكقيةة 

ذا الفنرره. اىكا   بيتة من ثاقتاع عنرره هذه البيوة اع تغتتئ اسياء متتتطة به المفيف ة
عهمث هرررا ىرررائ رررة م نرررررررررررررريةررران الاتررراتررراع عتعمرررل انغررراقرررا بهرررا عبرررالجرررذعر، تهرررايهرررذه التتترررة 

Anthomyiidae  عماها ذ ا ة الجزرPsila rosae  عذ ا ة التصررررررررررررررلHylemyia 

antiqua     عقك  فيكAgromyzisae  الت  تثةب    الكامبيفم مثل  عض األنفاا
A. aoeris  عق يل من  تقاعEphydridae .تثةب    نيةان الاتاتاع المائية 
ين شررررررررررريفىا    الثةب عخيت مثاي س تحفب اكثت تنفاا ذاع الجاا Ttpetidaeاما ىائ ة 

ىك   بيت يكا من ثةب    ى ا ذل  ه  ذ ا ة  اكهة التحت األبيض المتفنرررررررررررره الت  ت
 ة.هاكثمار الغ

 الماتشتة    الفطن العتب  ما    :عمن الثاقتاع الجيكة ل ثمار عالبذعر 

 ,.Pegomya mixta Villen ذ ا ة الباجت 

Diptera, Anthomyiidae 

 Carpomyia incompleta اع الابت  ع ة ثمار السكر

(Beck.), Diptera, Tephritidae 

 ,Delia antiqua (Meig.)  ع ة يذعر التصل

Diptera, Anthomyiidae 

ذ رررررا رررررة التطيخ، اع ذ رررررا رررررة 
  طيخ ب فشتان

Dacus cucurbitae Coqui., 

Diptera, Tephritidae 

Myopardalis pardalina 
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(Bigot.), Diptera, Tephritidae 

 ,Contarinia pisi (Winn.) ذ ا ة التازقء 

Diptera, Cecidomyiidae 

 Dasyneura leguminicola ذ ا ة بذعر البتنيم 

(Lintn.), Diptera, 

Cecidomyiidae 

 ,Delia platura (Meig.), Diptera ذ ا ة بذعر الغاصفليا

Anthomyiidae 

المفيف ة    الفطن العتب  تعف  نرررررررررررربت ان ا  ب الحغاراع عالثاقتاع الخطتة  بكع مما 
 ,Cerambycidae, Buprestidaeترررة  مررركيرررة اقياحرررة عخررراصرررررررررررررررررة العرررائالع تت ل

Scolytidae .يما تعف  ا  ب سغاراع الثمار لتتتة ستشفية اقياحة  
 والنباتات الحشرية المهمة:حياتية بعض الحفارات 

 ان    السرررابت يعتف  انرررم سغار نررراق الغسرررتت  أوال(: حفار جذور أشجججار الفقججت :
تظهتع  عقك Buprestidaeمن ىائ ة  Capnodis cariosa (Pall)عانررررررمة الع م  

 لهذا الحغار ما   :الكرانة الحياتية الحة ية 
 Capnodisالـ        : تصاب تشجار الغستت بافىين من الحغاراع    محا ظة نيافغ 1

cariosa Pall  عالحغارAnthaxia sp.  عيك تن هااك تكاخل معافب ىاك مسررررررررررررررتفغ
 ف قعخاغسرررررررررراء  .Amtasia sp ،ع ل من الحغار الغسررررررررررتتئ کاباف  نيب %1استماي 
 Agonoscena targioniعبس يك الغستت  Chaetoptelius vestitus Mul الغستت

(L.). الغسررررررررتتتنفاا عهتقاع الكا اف ئ    التغذية ى ا   الغاعتخصررررررررص     عظهت 
، بياما  L. Schinus mole ا رررا ة الا اشرررجار   غل الزهاة Pistacia التا عة ل جاس

عتخصرررررصرررررخ  تقاته  Pistacia سالجا ى ا تنفاا .Anthaxia spتغذع  ال غاع الا 
  ةه..Pistacia vera L     اصا ة ا تا الغستت

الحةل،     عاقعراق المتسررررررراقطة فاء تحخ الة التالغاع نررررررراكاة    الشرررررررت عيكع  -2
نيسرران علغاية األنرربفا  من عبكتع نشرراطها    األنرربفا األعي من تيار عاقنرربفا الثالث

ى ا  1994ع 93الثان  لمفنرم   تشرتهن األخيت من تشرتهن األعي عاألنربفا األعي من
اىكا  التالغاع  نيب %1ىاك مسررررررررررررررتفغ استماي  اتعمفي التفال . ع ان اقرتتاط معافها
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. عتفقغخ ىاك Oم21. بكتع التالغاع  التغذية ىاك  رية عارتغاا الشررررررررررررررجتةا عقطت الغت 
ى ا  2نررررررررررررم 12.1ع 16.9معكي التغذية اليفمية لكل من اقثاث عالذ فر  عب   Oم 42

 ان لكرياع الحتارة  عقكع التفال ، ع ال الجاسررررين  ضررررال األعراق ى ا  قية تيزاء الاتا
عالتغذية الغت ية عالمخت طة تأثيت  عسجمها،ا عالتطفبة الاسرررررررررررررربية، ىمت الحشررررررررررررررتة ععزنه

ب متغاعتة من البتعتين تن التالغاع انرررررررته كخ نسررررررر عيكا متتا ن    معكي التغذية،  يه
 ل بتعتينع انخ تى ا نسررررررررررتة انررررررررررتهالك  الك فرع يلالسررررررررررا  فز عال كاين ع ع ع عالسرررررررررركتها

 فم قبل البكء  18-7بين  الة األنثا. تغذع التالغاع لمكة تتاعسخ   س عالسرررررررررررررركتهاع
 تتة ماقبل ع رررررح اعسخ : انثا  عتت ذ ت 1:2.30 التزاعج سيث ب غخ الاسرررررتة الجاسرررررية 

 التحسس  الة  Oم23-24بكتع التالغاع بف ح البيض ىاك تنبفا  42-4البيض بين 
 البيض ىن المكان الماانررررررررب لف ررررررررعه، سيث ع ررررررررح البيض     تل عخاليح ع رررررررر

فم،   197.7 معكي  فم  235 - 136ناىاع الاهار. تتاعسخ  تتة ع ح البيض بين 
بيضررررررررررررة  معكي  2086 - 636 سياتها خالي اتتاع  ىك  البيض الذب تضررررررررررررعه اقنث

عىرررك  متاع التزاعج ع ريررراع الحتارة اقنررراث  لفزن  ع ررران لالنثا، بيضررررررررررررررررة 1377.4
عالتطفبة الاسررررررررررربية عقطت الغتا عىك  عنفا الشرررررررررررةفق عسالة الغتا تأثيت متتا ن    ىك  

 ا.عالبيض الذب تضعه اقنث الكتل
عانرررررتمتع  تتة ع رررررح البيض  5/24ع 5/31 خهع رررررح البيض    الحةل بتار  بكت  -3

التفال ،  ما تظهتع الكرانررررررررررة عيف   ى ا 1994ع 93 لمفنررررررررررم  9/16ع 9/9 لغاية
% بين  ريرراع الحتارة عىررك  البيض 5استمرراي  مسررررررررررررررتفغ  ىاررك بارتترراط معافب عمفيرر

 بين التطفبة الاسرررررربية عىك  البيض علمفنررررررم  الكرانررررررة  يما  ان معافب  عنررررررالتا ع يت
تأثيت     عالحفايز الحتارة عالتطفبة الاسرررررررررررررربية عاقتجاه عاقرتغاا عقطت الغتا لكرياع

م سرررراء، لفنها ابيض  شررررتتهاق تحك ك مكان ع ررررح البيض. البيضررررة ذاع شرررركل بيضررررفب 
، امرررا معررركي سجمهرررا ععزنهرررا  ب   م م0.83 م م عالعتض 1.4س يب ، معررركي الطفي 

 ف ررررررررررررررح البيض    کتل مخت غة األسجام عب    لتفال ،ا ام ى   0.33ع 3م م0.248
    %26.6 رررررر   المختبت مةارنة ب% 77.3من البيض  الصغيتة التكتار الموفب ل كتل

 18-1 ان اقناث تميل لف ررررح البيض     تل  تتاع  ىك  البيض  يها بين اق الحةل،
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عسجمها ععزن اقنثا  الكت ة بيضررررررررة،  ما تظهتع الكرانررررررررة تنه لم يكن لعك  البيض   
لةشرررررررررتة  ئ اظهت التح يل الكيمياع  عىمتها تأثيت    سجم البيض الذب تضرررررررررعه اقناث.

 %0.9 سررغفر ع %2.5 مغايسرريفم ع% 3.5 %  السرريفم ع16البيضررة استفاءها ى ا 
صررف  فم عىكم استفاءها ى ا الك فر، عاظهتع الكرانررة تن  رية % 0.075بفتانرريفم ع

يحترراج  عالتطفر عان البيض لك  يغةس    المختبتتمثررل  ريررة انعرركام الامف  Oم22.2
عانررررررررررررررتاا ا الا سسررررررررررررررا اع  108.1 ع   الحةل Oم101 الا معكي  خل ستارب مةكاره

 ان ىك   تتاع الحضررررررررانة الاايحة ب غخ  1994ع 93ع 92التتاكم الحتارب ل سررررررررافاع 
عقك  ان لكرياع الحتارة عالتطفبة الاسرررررررررررررربية، ع رياع  التفال ،ا ى  11ع  9ع  10

 عاق اءة ع تتة التعتهض، عالتطفبة الاسبية الثابتة، ع تتة الغمت  الماء، المتتغعة الحتارة
 الغةس. عالمبيكاع الحشتهة تأثيت عا       تتة الحضانة عنستة

ا تا  انتخكام  ا تمخهلتتبية اليتقاع مختبت الطتهةة الفسيكة  الاستة ل يتقاع عيك ان  -4
   التتبررة عالامف  المررك فن   سررررررررررررررتت مثبتررة    تتبررة سيررث برركاع اليتقرراع  رراختتاق الجزء

م م ذاع  3.18 تهم ، معكي طفلها  ابيض عالتطفر بكاخ ه، اليتقة سك ثة الغةس لفنها
 نرررتشرررعاراق عا رررحة عالمالمس الغكية عالشرررغفهة مختزلة، اما قتن  الغكفكع رائ صرررغيت 

التةاء  عيكة  عتسررتطيح تعالشررل تتحتك اليتقة يانبيا  مسرراىكة خصررتين. ىة   يتكفن من
 14.9 – 13 تتة التطفر اليتق  بين  تتاعسرررخع   فم  معررركي، 5.4ىن العرررائرررل لمررركة 

،  ما %20.58   الفصرررفي الا الطفر التال   ع،اقاليت  نجا  شرررهتا،  يما ب غخ نسرررتة
 تتة التطفر  بين ٪1ا ىاررك مسررررررررررررررتفغ استمرراي تررتن هارراك ارتترراطررا معافهررا عمفيتظهتع 

يهة اختغ اما اليتقاع  فيك  البتق  ع مية الغةك    الغذاء من يهة ععزن التالغاع من
كاين.   شرررررركل ت ضررررررل من السرررررر ي فز عال تنها تعمل لالنررررررتغا ة من البتعتين عالسرررررركتهاع

لتفنيح  تحة الختعج من البيضة ا ا ة   مهايزاء ا ل ختعج من البيضة تستخكم اليتقة
 ة،  عك الغةس تسةه اليتقة الاسحته من  اخل البيضعاليسار ل يمين ل الا ست ة الجسم

 انرررررررتجا ة اليتقاع التتبة لمهايمة تيزاء الاتاع المفيف ة انرررررررغل نرررررررط  التتبة، تظهتع
ية ئيمياالك اقنررررررررتجا ةطتهت  ىن ل ضررررررررفء ا ررررررررا ة الا مةكرتها    تحك ك مفقح العائل

عيك تن  تتة الخمت    مستخ صاع يذعر  قكع ، لاللفمفناع الت  يغتزها العائل الغذائ 
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 انجذاب اليتقاع ق تا من  يت ىفائ ها،  ما نسررتة ة ا  زه  ا رر ع  عا تا الغسررتت تأثيت
الفصرررفي الا  اليتقاع    لاجا ، العك ك من العفامل المحك ة هااكالكرانرررة تن  اظهتع

عنفا التتبة عالتعك ىن العائل  سيث  ان لعمت اليتقة عل زراىة المخت طة العائل الغذائ 
العضررررررررررررررفهة ية ع ئ يما تظهتع الحفايز الغيزها عالتطفبة تأثيت عا رررررررررررررر     هذا المجاي

 عقاية اق تا من ااصا ة. ية  اى ية ييكة   ئعالكيميا

 
 (: حشرة بالغة لكانبودس الفقت 1-6الشكل )
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 خروج الحشرة الكاملة في منقطة التاج(: مكان 2-6الشكل )

 
 (: أماكن وضع البيض في المختبر والحقل3-6الشكل )
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 Scobicia chevrieri Villaثانيًا(: ثاقبة افرع الرمان الصغرى 

Bostrychidae 

Coleoptera  

التحت المتفنه    ماطةة  عالكمثتغ تصيب هذه الحشتة تشجار التمان عالتين عالمشمف 
 عاليفنان عتصيب تشجار التين    نفرها ع  سطين عمصت.ع   تت يا 

 تاريخ حياة الحشرة
ار عتحغت    الة ف ثقتا يتظهت الحشررررررررررتاع الكام ة ل جيل اقعي    شررررررررررهت نيسرررررررررران عا

م م عتختتق الة ف عيزء من الخشرررررررب ثم تصررررررراح نغةا  ائتها   2قطته سفال  )ًا مسرررررررتك ت 
عهفيك     ل نغت ذ ت عانث   تم  يصرررررررت  الغتا  رررررررعيغا معت رررررررا ل كسرررررررت  سفي الغتا

ااناث البيض  اخل الاغت. يغةس البيض ىن  تقاع تحغت     التزاعج بياها ثم تضرررررررررررررح
مح نغت التزاعج عهتسرررررح قطت الاغت   ما از ا  نمف اليتقة عبعكها  متعامكة إنغاقاالخشرررررب 

. عتختج الحشررررررررررتة الاغت الةتهب من نررررررررررط  ق ف الشررررررررررجتة تتحفي إلا ىذراء ىاك نهاية
ثقتا يشررررررررررررررته ثةب الكخفي. اما  تها الامف قبل تعذ الكام ة  عك تن تصرررررررررررررراح اليتقة التامة

 سشتاع الجيل الثان   تظهت    شهت ا  في.
 هذه الحشررررتة األ تا عتحغت اليتقاع عالحشررررتاع الكام ة    األ تا عتت ف ماطةة تصرررريب
 قك تةض  الحشتاع تمفع األ تا عتذبل تعراقها عتجف، عىاك اشتكا  اقصا ة  الكامبيفم
تتك ن عهتقاتها ى ا يميح محتفهاع خشب األ تا عتحفلها إلا مسحفق ناىم عق الكام ة

 الة ب. ماطةة اق
 Codling Moth احتفدودة ثمار الثالثًا(: 

Laspeyresia (=Carpocapsa) pomonella (L.) 

 Olethreutidae ىائ ة
 Lepidoptera رتتة ستشفية األياحة

 مااطت زراىة التغا     العالم ع   ب كان الشرررررتق األعنررررره مثل لباان يميح تاتشرررررت   
ع  سرررررررررررطين عنرررررررررررفرهة عتت يا ع ذل  تاتشرررررررررررت    اعربا الفنرررررررررررطا مثل ب غارها عرعمانيا 
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.  ما تاتشرررررت    العتاق عتصررررريب  ضرررررال ىن کاهعهاكارها ع   شرررررماي امت  عهف سرررررال يا
 .عالخفخ ع يتهايل عالمشمف عالجفز عالسغت   الكمثتغ  التغا  ىفائل ىك كة

 حياتية الحشرة
عهكفن  األشررجار    شررةفق  ليتقة    طفر السرركفن  اخل شررتنةةالحشررتة طفر ا تمضرر 

تةفم  نررررم،2لفنها بهذا الطفر يميل ق يال إلا اقسمتار عالتتئ با . عهب   طفلها سفال  
. الشررةفق  هذه اليتقة ا  ب اقسيان قبل نسررا الشررتنةة  حغت اخكع     نرراق الشررجتة بين
قك  انها اقعتغضرررررل األشرررررجار الكبيتة سيث  فيك  ثيت من الشرررررةفق المالئمة قختتائها. 

    اب م جأ آخت    التتبة اع تحخ اقسجار. الشتاء تةض 
  من  فما 30-12، عتخت ف مكة العذراء من ليتقة إلا ىذراء    تعائل التبيحا تتحفي

 . عهخت ف مفىك%50موفهة عرطفبة نسرررررررررررررربية  5كرية ستارة ل: ل يفهة محكع ةمىفا
ستا اعاخت سزهتان عقك لفسظ ظهفر الحشرررررتاع  سرررررانيالغتاشررررراع من ماتصرررررف ن ظهفر
 اقناث  عكة تيام. قبل الذ فر

 تاشرررررررره الغتاشرررررررراع اق    المسرررررررراء    مفىك  تعب الشررررررررمس، تما    الاهار  تتةا ق
. عقك لفسظ    السرررررررررررراق بكعن اية ست ةعراق اع ى ا مختبوة تحخ ظل اق الغتاشرررررررررررراع

، ى ا تن متت    لي ة عاسكة 800 -600الغتاشررررررررررررراع الت  تطيت لمسرررررررررررررا ة  انتمتهكا 
 .ب من نغس األشجار الت  ختيخ ماهاطبيعية ل تةاء  الةت   صفرة الغتاشاع تميل

 تيام من ظهفرها عتسررررررتمت بف ررررررح البيض لمكة 6-3الغتاشررررررة بف ررررررح البيض  عك  تبكت
  فم. تغضررررل الغتاشرررراع األمسررررياع الكا وة عالها ئة لف ررررح بيضررررها 20 -10بين  تتتاع 

 .  تتاع  ىك موفهة 12ىم ية ع ررررررررح البيض اذا انخغضررررررررخ  رية الحتارة ىن  عتتفقف
 بيضة  صفرة متفنطة. عتتتاع  مكة 100-50ا الفاسكة بين ثالذب تضعه اقن البيض
 . فما 38 - 13 نيالحشتة الكام ة ب سياة
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 (: أماكن وضع البيض وتغذية اليرقات في ثمرة التفاح4-6الشكل )
 بيضىا ة ى ا األعراق عى ا الةمم الاامية، اما  بيضررررررهاتضررررررح سشررررررتاع الجيل األعي 

ع ررررح البيض  ت ية ى ا السررررط  السررررغ   األيياي التالية  تفيك  التا ى ا الثمار،  تم 
ىاك  . تكفن البيضرررررررةاكثت من بيضرررررررة عاسكة ى ا الفرقةلالعراق. عق ما  السظ  عالع فب 

 ع عها بيضاء ل ل هة عمغ طحة. عهعك  فمين اع ثالثة من ع عها  تحفي لفنها تكرهجياً 
شررررررررررررتة إلا ال فن اقسمت عقبل  ةسررررررررررررها يمكن مشرررررررررررراهكة رتئ البتقة البا  ال فن خالي ق

.  فما سسررررررب الظتعف الجفهة 20-5البيض ىا ة    مكة تتتاع  بين  يغةس البيضررررررة.
. عقك لفسظ زهتةسيث تكخل ىا ة من طتف ال الثمار عك  ةسها متاشتة إلا  تاتةل اليتقة

تبكت ىا ة  عك سفال  نتة انابيح من األزهار.  تم تطفر اليتقة  من  ان اصا ة الثمار
نمفها ىا ة    مكة ثالثة انررابيح إلا الشررهت. عاثااء تطفر اليتقة  الثمار  سررتىة عهكتمل

   ثمتة ثانية عثالثة ستا  تم تطفرها.  هعتسررررررررربب ا رررررررررتار  يمكن تن تغا ر الثمتة األعلا
عتتحفي إلا ىذراء  اخل شررررررررررررررتنةة ستهتهة    اب  عىاك اكتماي نمف اليتقة تغا ر الثمتة

 فما تظهت  تاشاع  15 -10اعرة. عبعك المج م جأ تجكه ى ا ناق الشجتة اع المااطت
 50الحشرررتة من بيضرررة إلا سشرررتة  ام ة  مكة  . عتةكر الغتتة الالزمة لتطفرالجيل الثان 

ق تتحفي . تيياي    السرررررراة 4 -2  فما    المتفنرررررره.  فيك لهذه الحشررررررتة من 60 -
كخل لا ىذارغ بل  التا ما  تةا قسررررررررررم ماها  شرررررررررركل  تقة تا يميح  تقاع الجيل األعي

larva 

frass 

Tunnel fromed by newly hatched larve Egg laid here 
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ىذراء اق    ربيح السرررراة الةا مة. عتخت ف نسررررتة اليتقاع  طفر السرررركفن عق تتحفي إلا
% 100   المااطت المعتكلة الا % 3الجيل اقعي من  الت  تكخل طفر السرررررركفن من

    المااطت التار ة.
 نضررح  تاشرراع الجيل الثان  عاأليياي التالية البيض ى ا الثمار عتتغذغ اليتقاع  ررمن
الثمررار عىاررك اكتمرراي نمفهررا تختج من ثةررب  بيت يخت ف ىن ثةررب  خفلهررا سيررث يكفن 

 الحشتة بياتها الشتفب ى ا شكل  تقاع.تكبت 
تهميتها تسبب هذه الحشتة ا تار عخسائت  بيتة ل تغا  عتعتبت الحشتة األعلا من سيث 
ع ة ثمار  الاسرررررررررررتة ألشرررررررررررجار التغا  نظتا قن مكا حتها تتط ب ىكة معالجاع عتعتبت  

سجت األنررررررررررائ    بتناما مكا حة سشررررررررررتاع التغا  نظتا قنتشررررررررررارها    يميح  التغا 
مكار السرررررررررررررراين. عمما  زهك    اهميتها تنها تتغذغ ى ا ىك   بيت من  المااطت عى ا

ة ه  التغا  عاقياص عالسرررررررغتيل  ينها تصررررررريب العفائل التئيسررررررر الثمار عبالت م من تن
عالمشرررررمف. عه  تسررررربب ت غا  بيتة ل ثمار سيث تكخل  عال فز الجفز  ما تصررررريب الخفخ

الثةب اع الاغت الذب تحكثه اليتقة. عتسررررربب نرررررةفط الثمار  الغطتهاع عالتكتتها من خالي
عتسررربب خسرررارة  الثمار باسرررتة   4-6البذعر )شرررکل  ايضرررا عتتغذب اليتقاع  ذل  ى ا

20 - 95%. 
 خلفاء قلف الفقت  الصغيرةرابعًا(: 

 Lesser Pistachio Bark Beetle 
Polvgraphina ( = Carphoborus) perris Chap 

 Scolytidaeىائ ة 

 Coleoptera األياحة  مكيةرتتة 

 الغستت    نفرها عالعتاق عا تان عتت يا.تصيب 
 حياتية الحشرة

 تظهت الحشرررررتاع الكام ة    بكاية  صرررررل التبيح عتسرررررتمت    تشرررررهت الصررررريف عالختهف
 لبيض    اقتغاق. يغةس البيض  عكالكام ة عبعك التزاعج تبكت بف رررح اتتتاع  الحشرررتاع 

  فمرا عهعررك الغةس تبرركت اليتقراع  حغت األنغرراق سيررث تبرركت  رالتغررذيرة 14 -10سفال  من 
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عالتطفر  اخل الاغت عتتةا  اخل الاغت ستا اكتماي نمفها  عك ىكة تنررررررررررررررابيح ثم  عكها 
 اكتماي طفر العذراء تختج الحشرررتاع الكام ةإلا ىذراء تحخ ق ف الشرررجتة عىاك  تتحفي

 الت  تعم ها الحشتاع الكام ة ل ختعج. الثةفب من
تكفن ممت وة ببتاز اليتقاع عت  ب ع سغت اليتقاع لالنغاق    الخشرررب  منالضرررتر يأت  

 عف اقشجار عمفتها ىاكما تكفن اقصا ة شك كة  اق ا ة ل ضتر الذب تحكثه  إلا
ء ختعيها من طفر العذراء عذل   عمل ثةفب    الةشرررتة. تصررريب الكام ة اثاا الحشرررتاع

 . 5-6الشكل ) الس يمة ستاا الضعيغة اع الميتة ع األ ت  هذه الحشتة
 Zeuzera pyrina حفار ساق التفاحخامقًا(: 

 Cossidae ىائ ة
 Lepidoptera رتتة ستشفية األياحة

    العتاق عيميح األقطارتاتشرررررت هذه الحشرررررتة     ثيت من اقطار العالم عه  مفيف ة 
 ة    نفرها.لباان عمن سشتاع الزهتفن التئيس المجاعرة عتعك من تخطت ا اع التغا    

 .غتيل عالتمان عالسباكار عالصغصافتصيب التغا  عاقياص عالس
  -دورة الحياة:

 ابتكاءا من شررهت ايار عستا سزهتان . تضررح اقنثا ی تختج الحشررتاع الكام ة من العذار 
 بيضررة لالنثا  900 متفنرره السرريةان ) ق فى ا األ تا اع    الشررةفق عيتع   بيضررها
 ثم مح لأل تاتنرررررررررررررربفا عتحغت اليتقاع    الخشررررررررررررررب الخاري   2-1البيض  عك  يغةس
   الامف تحغت اليتقة    الخشررررررررررررررب الكاخ   عتعمل انغاقا متجهة    سغتها من  تةكمها
تى ا. عقك تسررتمت اليتقة    الحغت شررتاءا اع تسرركن ثم تعاع  تغذ تها عسغتها  إلا انررغل

   التبيح تتجرره اليتقرراع التررالغررة إلا ع عقررك تعيف اليتقررة لمرركة ىررامين.  التررال     التبيح
انرررررررررررررررابيح تتحتك  3-2عبعررك  ،ی سيررث تتحفي  ررالةتب ماهررا إلا ىررذار  اقتغرراق  تحرراع
 عك ذل   ن  تحة الاغت ثم تختج الحشررررتة الكام ةعتختج نصررررغها األمام  م ق يالی العذار 
 تزاعج عتضح البيض عق تتغذغ خاللها.تلغتتة قصيتة  تعيفعه  
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 خنافس القلف تصنعها(: االنفاق التي 5-6الشكل )

 
 اليتقرراع األ تا عهمكن تن تاتةررل من  تا لتحغت     تا اخت. عقررك تجف األ تا تثةررب

 بتأثيت التها ، عتتميز المااطت المصررا ة  اق تازاع البتازهة عالاشررارةتتكسررت  اع المصررا ة
 عالعصارة الت  تب ل األ تا عالتتبة انغل الشجتة. عت  ب اقصا ة إلا  عف المتساقطة
 . 6-6الشكل ) بحصفلها. عقك تمفع الشجتة    سالة ااصا ة الشك كةع عق ة  األشجار
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 التفاححفار ساق  (:6-6الشكل )

 اطةمالط ثماردودة الجوز االمريكية او دودة سادسًا(: 
American Cotton Bollworm or Tomato Fruitworm 

Heliothis armigera (Hobr.) 

 Noctuidaeىائ ة 
 Lepidoptera رتتة ستشفية اقياحة

 انحاء العالم عخاصررررة    المااطت الكا وة عالمعتكلة سيث هذه الحشررررتة    يميح تاتشررررت
نيائية مخت غة مثل الطماطة عالةطن  عائالىفائل  ذائية  ثيتة تاتم  إلا ى تصرررررررررررررريب

 ععتا  الشمس عالحمص عالعصغت عبعض اق  اي. عالذرة
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 الحياةتاريخ 
 تةضرر  الحشررتة بياتها الشررتفب  شرركل ىذراء    التتبة ع   التبيح عتعائل الصرريف تظهت

 اهالم ةحة بيض ا، عتضح اقنثعتتزاعجالغتاشاع عتاشه ليال لتتغذغ ى ا رسيت األزهار 
 ت يرا ى ا تعراق الاتراتراع الت  تتغرذغ ى ا رسيت ازهرارهرا ، عهب   مراتضررررررررررررررعره اقنثا 

بيضرررررررررة ،  700بيضرررررررررة عمعكي  3000-300خالي سياتها سفال  من البيض  الفاسكة
انررررررررررررربفا تةتهتا الا  تقاع صرررررررررررررغيتة تتغذغ ى ا األعراق عالمجمفا  يغةس البيض خالي

 فما ثم تكخل البتاىم الزهتهة عالجفز عالثمار، تب   مكة  2 – 1ذل  لمكة الخضررررررررررررررتب ع 
 رياع الحتارة عالتطفبة   تاسرررررر خ خاللها خمس  تنررررررابيح )سسررررررب 4 -2الطفر اليتق  

انغاقها عتزسف ى ا الاتاتاع لك  تصررررررررررررررل إلا  متاع ، عىاك اكتماي نمفها تختج من
 20 - 10شتنةة من الطين عبعك نم  اخل  8-3التتبة سيث تعذر  اخ ها ى ا ىمت 

 ايياي    الساة.  فم تختج الحشتة الكام ة. علهذه الحشتة ىكة
  اشررأ الضررتر بهذه الحشررتة ىن تغذية اليتقاع الصررغيتة ى ا تعراق الاتاع علغتتة قصرريتة

اطرة تع يرذعر الةطن اع ىتانيص الرذرة اع مرمرار الطثعبعرك تةركمهرا    العمت تحغت    
سيث تةفم اليتقة  التغذية ى ا المحتفهاع الكاخ ية ل ثمار اع  الشررررررررررررررمس، اقتاص عتا 

اطة  أنها تغضل مكان اتصاي العات  الثمتة مما يسبب ت غها مل ط الجفز، عىاك اصابتها
  الغطتهاع ال  الثمار من تماكن تغذية اليتقاع. عتعغاها نتيجة  خفي
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 المقدمة
تعتبر العالقة بين الحشررررا نالت في مع معاأل اال اال ةالقة مةررر حة من  ف          

نالد محيث تحةرررررررر  الحشرررررررررا ة ن اتا اف  فررررررررفا الت فيف امف مع الحف ي ال  ي ة م د 
 من الحشرا الت فيف  كال ستفيد من ت ك العالقة 

ليث نتعتمد معاأل الحشرررراي رةررر اا م ف ررررا ان اير م ف ررررا ة ن الت فتفي مع ل فتاف 
تجررد المررفنل نالمررفنرر  نتتتررفنال الحشررررررررررررررراي ي تات ةرردقرردا من الت ررفي ماع تمت  الي  
ا زهفا نةةرررررررررفاو الذمفا نتتلتل ة ن الت فتفي الافررررررررررات ان الميتة ان المتح  ة نتفن  

نالاشررررر  نالجتنا نا زهفا نالذمفا نالبتناف نقد ت    البراةأل ناانااق نالتم اي نال  ف 
مع الت فتفي صففي اير محب ة ان خةف   طفادا ل حشراي مةالرة اانااق نطعماف 
اللير مسرررررررررررتسرررررررررررفا ان ن  د م اد ىرررررررررررفمة باف تعم   م عف ة ن لمف ة الت في من متك 

امف اا  اع % من مجم ع الحشررراي 50ت دا الحشررراي ان ة الت فتفي رح الع  الحشرررايف
تاف أل بدناهف كف تفي تتلتل ة ن الت فتفي نمذاًل مف  لشررررررررراي  رفلفع اللير   فت ة ماع 

ات ة المتشرررررررررررفباة نفرقفي الحر رررررررررررو ة نمعاأل المسرررررررررررت  مة نل اففي  رف  مفق  ن ع  
ةف الي اللمد ة   فت ة المفن ف نقد ت     م ع اط اا الحشررررررررا لرررررررفاا رفلت في كمف مع 

ر ررو ة نل ن قد تةرر   حال المتشررفباة نقد  ن   الر ا الفررفا ه  اليرقفي م ا كمف مع
ميرقتاف تفترس  Blisterنالحشرررررررراي ال فم ة لاف لرررررررفاا كمف مع ختفسرررررررفت   فمعةاليرقفي 

نفنفد    ن   هتفك  ب   قفمتاي الحشف ش امف الحشرا ال فم ة متفن  ا زهفا ناانااقف
من  ينذر  في   قتعرض رفلمرا للتن لشري ب  ا  الت في ال الد قد قتعرض لماف مة 

  ع من الحشرررررررراي ة ن   فتفي التاا  200  ع من الحشرررررررراي ممذالر تأل لةرررررررر ل الع 
   نالحشرررررررراي قد ت    نة ن رع  اا رررررررجفا الاشرررررررب ة نصررررررر  ةدد اا  اع الن ا لفف

متاةررررررررررررررةررررررررررررررة ة ن ي  اع معيتة من الت فتفي كمف مع  فخراي اانااق ن ع  قرقفي 
  فت ة من  فس العف  ة كمف مع ابع الحر رررررو ة ان قد  ن   لاف ال داا ة ن ماف مة ي  اع 

دقي  الع ي  ة ن العشررررررررررررررفافة ن رفرة الاسرررررررررررررر ف  ة ن التجي  في اير ا   مع كذير من 
اال اال تاررف أل الحشرررررررررررررررا ي  اع مات فررة من ةررف الي مات فررة كمررف مع دندا ناق ال رن 
 نةفمة مف  كذيرا من الحشرررررررراي ت    م تتمة تمفه رلتا اف الت فتع نقد  ةررررررر  ا مر بافً 
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ارتات اخر اير مرول ل لارف نل  ا ر  مع رع  التجرفا   تتترفنالالن لرد الم ي ةن ا  
رع  الحشررررررررررررررراي ة ن يات ة اير مول مة نل ن  لك قتر    ادا  يق مة يمننالحدقذة 

 مف  ًف نا  ف  متعفق ةف
  Mining Insectsالحشرات الناخرة 

التفخراي رف اف الحشرررراي نتسرررمن ي فرررف رفلحشرررراي صرررف عة ا  ففق ان التفم في نتعرل 
التع ت فع قرقفتاف  تتا من ل فتاف ان ك  ل فتاف اىف  رشرا اانااق نالس  ف  اللفة 

 نالذمفاف
فد ة نمن  فل ة لمجم ةة من  فل ة مع الذفق في العطب ع ة الحفر مع هتو ا نتتشررررررررررررررفرة

ا تتذ   فديخرل مع ال فالررررفي نمع ا  الذفق في تات ف ق ياًل ةن التفخراي مفلذفق في ة
مع امنت  ىرررررررررررررررح ة ا  ا  هتفك رع   تتاررعم  مع ة ا  اف رعنس التفخراي التع 

( التع تعتبر ثفق ة مذفل ة قد تةعد الن ىر  Codlingاىتذتفتاي ممذال مرا ة التففع )
راي نمع ةررف  ررة قررف ىرررررررررررررررح ررة متشررررررررررررررررفباررة مع  لررك مع التررفخالذمرا نتحفر هتررفك ا فررف

Agromyzidae  ف مف بين صررررررررررررررف عفي انااه ان ثفق في ان  فخراي مف  ي  اةاف تات
ف مع اانااق اانبر لت في تفع اناامف مع اانااق الحدقذة نا ففق A. Laterella ممذال:

 Melanoagromycaنالت ع  تةتع اناامف مع ينااق الم ال  A. Tiliae الس س مفلت ع

phaseoli  نكتلك تتفرررر  هتو الافهرا مع لشررررراي  ا ففقف مع ينااق الففصرررر ل فف ةررررتع
نهتفك لشررررراي تتلتل ة ن رشرررررا اانااق نتتشررررفر  كذيرا مع  Cecidomyiidaeةف  ة 

الترررفخراي ف ع  قرقرررفي ال يرن  ميرررداي تحفر قت اي بال اررررفت ة ن ىررررررررررررررر  ينااق 
الت فتفي المف  ة نتلرع هتو ال ت اي رإمرازاتاف نتع ش هع داخ  هتا التف  اير ا  مذ  

 الحشراي   تعتبر  فخراي ل   ةف هتو
 أهمية الناخرات

 ات ف ترروثير التررفخراي كذيرا ةرر  الع ا رر  م ررد تررتقرر  اانااق ان تجف تمررفمررف ن لررك مع 
اا  اع اللةررررررة امف مع اانااق الةرررررر  ة الج د ة ك ع  اا ررررررجفا الاشررررررب ة م د تمت   

التفخراي كذير  دا من متمفىرررنة نتاف أل  ت  نال اقة رفإل ففق المتشرررفرنة نمع  لك ماع 
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التااع ة نالافرررناي ن  فتفي التفتة مسررب ة ت فف متففني الدا في نقد  المحفصرري ينااق 
من تعريتف  رفرة الففصرررررررر ل ف مذف  نالررررررررحف ة ن مدل مف تحدث  التفخراي ل محفصرررررررري  

ا  ا  هتفك اتجفهف لمجم ةة من اآلمفي لأل تسررررررت م  رعد نل  ا  دااىررررررة هتو االررررررراا 
 ندااىة ي  اةاف ة ن الع ا   المات فةفلحةر 

 المدى العائلي للناخرات
  نتاف أل الت فتفي  اي العةررررررررررير السررررررررررفه ي ت رف ف ك  العف الي الت فت ة بتاف أل التفخرا

نتاف أل كذير من الت فتفي المف  ة كتلك نتتحةررررررررررررررر التفخراي مع ااا ع ات : اللمد ة 
لتفخراي تعتبر ك اف لشراي كفم ة التر ا نالحر و ة ن اي الجتفلين ناللشف  ة يي ا  ا

 لشراتاف ال فم ة مجتحة  شرة  اي ال ا  زاه ةف
 رتب الحشرات ذات الناخرات

 أوال(: الناخرات من غمدية االجنحة
 ,Buprestidaeهرررتو المجم ةرررة ة ن لشررررررررررررررراي قتتمن اا بارررف لعرررف الي تشررررررررررررررتمررر  

Cuirculionidae Chrysomelidae  ال  ععنا ففق لشراي العف  ة اانلن من الت ع 
(Blotch نل  ا  مياف لشرررررررراي قد تعم  ا ففقف ةرففرررررررة نف لرررررررع الب   ةفدا ة ن )

نالشجيراي  االسر  السف ع لألنااق ن لرن رلشفت اقي  نتاف أل اليرقفي ينااق ا  جف
ق م ف رررررررررررررا نقد ت  د مع  رررررررررررررا  اف داخ  ا  فف نالعتاال ن ع    فتفي العف  ة البت ل ة 

ت رع اليرقرفي ي تات من ال اقرة نت فاررف مع رع  ليررث تعررتا مياررف نارفلب ررة هرتو اا  اع 
 الحجأل   قتفد ط لاف ةن الم  مترف صليرا

نتمتفز  Hispidaeمتاف أل كذيرا من الت فتفي من ةف  ة  Chrysomelidaeامف قرقفي 
كذيرا تلرياف نهع تاف أل ال ةررررررريرا نا ررررررر اك  نيا  اف المف رحةت ك اليرقفي رو سرررررررفماف 

قرقفي جفا نتعم  ر عف اير متتامة الشن  نتعم  ينااق الحشف ش نالعش  ن فداا اا 
Curculionidae  ا ففقف مع ينااق كذير من اا ررررجفا الاشررررب ة كفلسررررتد ف  نالب    نقد

 Prionomerus نمذفال لاف هع لشررررا ال رزتةررري  رعفررراف ي رررجفا التفف  ن  فتفي 
calceatus  مسرررررررررررررررفلة ال اقة  ½رع مف قتفد ة ن ر ع ة تلالتع تعم  قرقفتاف ا ففقف
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نالحشررررررررررررررراي ال فم ة تتلتل ي فررررررررررررررف ة ن ينااق الت في ليث تعم  مياف ث  ف كمف تفع  
 ختفسفت ال تفتف

 ثانيًا(: الناخرات من ثنائية االجنحة
 ,Anthomiidae, Agromyzidaeتتتمن معاأل هررررررتو المجم ةررررررة الن ةررررررف الي 

Cecidomiidae   نتعم  اليرقفي ا ففقف مات فة ف ع  لشررررررررررررررراي العف  ة اانلن تعم
( ن عفرراف  عم  ا ففقف ر ع ة اير ا  هتو ااخيرا ل سررئ ىررف دا Linearا ففقًف ىرر ط ة )

تعم  ر عف  A. coronate نلشرررابين  فخراي هتو الرت ة نقد تات ف مسررفلة ت ك ال  ع 
عررف كبيرا ر  Agromyza posticataتعمرر   بيتمررف goldenrodة ن   ررفي  صررررررررررررررليرا

 نمن اهأل التفخراي التفرعة لاتو المجم ةة مع ال طن العر ع:المسفلة ة ن  فس الت في 
 Chromatomyia syngenesiae  فخرا ينااق ا قح ا  

Hard., Diptera, Agromyzidae 

 ,.Agromyza nana Meig  فخرا ينااق البرى أل 

Diptera, Agromyzidae 

 ,.Phytomyza horticola Gour  فخرا ينااق البتال ف

Diptera, Agromyzidae 

 ,Pegomya hyoscyami (Panz.)  فخرا ينااق البتجر

Diptera, Anthomyiidae 

 Liriomyza huidobrensis  فخرا ينااق الففص ل ف

(Blanch.), Diptera, Agromyzidae 

 Japanagromyza salicifolii  فخرا ينااق ال  ا

(Coll.), Diptera, Agromyzidae 

 ,.Agromyza ambigua Fall  فخرا ينااق الحب   

Diptera, Agromyzidae 

 ,Liriomyza cicerina (Rond.)  فخرا ينااق الحم  

Diptera, Agromyzidae 

 ,.Hydrellia griseola Fall  فخرا ينااق الرز 

Diptera, Ephydridae 

 ,Agromyza viridula (Coqui.)  فخرا ينااق الستد ف  

Diptera, Agromyzidae 

 ,Agromyza megalopsis (Her.)  فخرا ينااق الشعير 

Diptera, Agromyzidae 
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 ,Pegomya hyoscyami (Panz.)  فخرا ينااق الش  دا 

Diptera, Anthomyiidae 

 Phyllonorycter platani  فخرا ينااق الجتفا اللر ع 

(Staud.), Lepidoptera, 

Gracillariidae 

 
 ثالثًا(: الناخرات من حرشفية االجنحة

  ا  ففق الن ااقن مرال اف نهع تحت ي ة ن هتو المجم ةة نص ئ ال داا ة ن ةم مع
 ,Nepticulidaeالي يهمارررف:  م زةرررة ة ن ةررردقرررد من العرررفةررردا م رررفي من اا  اع 

Gelichiidae, Tischeriidae  ننىرررا هتو المجم ةة ال بيرا  سرررتر ع المرت ماللاة
  التلت ة ناإلخراج نا ررررررررررنفال اليرقفي نفرقفي هتو ا الت فقن ال بير مع ةم  ا  ففق نطر 

نهع كتلك مات فة تمفمف ةن  فانذر تاةررررررررررةررررررررررف من مذيالتاف مع الرت  ااخرل  الرت ة
 اخ ا اف الحرا التلت ةف

ًف هع ا  ففق السرررررررررررررر ط ة ير ا  انذرهف  رررررررررررررري ة ففقف مت فقتة انهتو الحشررررررررررررررراي تعم  ا
نالحشررررررررراي التع تتلتل ة ن امتةررررررررفن العةررررررررفاا تعم  ا ففقف ىرررررررررح ة مع ق ي  من 
ا مرازاي البرازفة ان بدن  امرازاي رفلمرا امف ا  ففق ال ةيرا العرففة مع ن  د لبي في 

ع الةرررلير نمع ا  الحفر ال  ع Nepticulidaeلفع  لشرررراي  تع دامرازفة مع ال ىرررا 
 ا  ا     تاللظ ر عف كبيرا  فتجة ةتافف الرت ة منن ا   شفهد مع اةمفال هتو 

 نمن التفخراي الحر و ة المسج ة مع ال طن العر ع مف ق ع:
 ,.Leucoptera scitella Zell  فخرا ينااق التفف  

Lepidoptera, Lyonetiidae 

Lyonetia clerkella (L.), 

Lepidoptera, Lyonetiidae 

Phyllonorycter blancardella 

Fab., Lepidoptera, 

Gracillariidae 

Phyllonorycter corylifoliella 

(Hubn.), Lepidoptera, 

Gracillariidae 
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 Lithocolletis blancardella  فخرا ينااق التفف  الم   ة

(Fab.), Lepidoptera, 

Gracillariidae 

 ,Ostrinia nubilalis (Hubn.)  فخرا التاا ا نا  ة 

Lepidoptera, Pyralidae 

 ,Antispila rivillie (Staint.)  فخرا ينااق العت  

Lepidoptera, Heliozelidae 

 ,.Anarsia lineatella Zell  فخرا ااةف  الدااق 

Lepidoptera, Gelechiidae 

 ,.Dichelia cedricola Diakon  فخرا ينااق اااز 

Lepidoptera, Tortricidae 

 ,Phyllocnistis citrella (Staint.)  فخرا ينااق الحمف في

Lepidoptera, Gracillariidae 

 ,.Acrocercops conflua Meyr  فخرا ينااق الارنع

Lepidoptera, Gracillariidae 

 
 رابعًا(: الناخرات التي تتبع غشائية االجنحة

المتشرررررررررررفافة  الت فبيرنتتحةرررررررررررر هتو المجم ةة من صرررررررررررف عفي ا  ففق مع رع  ي  اع 
Tenthredinidae التلت ة نهع ك اف لشررراي لرا Free feeders  ر ع ة تعم  ا ففقف

ناا  اف قةرررررررررريرا  دا  المف ر نفرقفتاف من الت ع  السرررررررررر  ف اانااق نال  ي  متاف مع  مع
ان داخ   ررررررا   نمذفال لاف  فخرا اناق  رررررجرا  نت فرررررع مترا الشرررررتفت مع خال ف العتاا  

 ي  فالف 3-2نهع ت فع ط ا العتاات مع اااض نلاف  Fenusa pusillaالبت   
 البيض في ناخرات األوراق

ق لررررررررررررع الب   لتفخراي اانااق ةفمة ة ن ان مع اانااق نقد ق لررررررررررررع الب   ة ن 
نمع اللمد ة مع لف ي  فداا ليث تتت   اليرقة رعد الف س الن اانااق  التفم ةالبراةأل 

 رفإلمرازاي ب فررررراف ة ن ىرررررر  اانااق نتلرن Buprestidaeلشرررررراي تفرررررع معاأل 
متفع  Curculicnidaeامف لشراي  Chrysomelidaeتفع  لشراي  نكتلكالبرازفة 

فرراف رفىررتذتفت ق ي  مع لشررراي اللشررف  ة ب نتفررع  ب فرراف مرد ف داخ  ا سررجة اانااقف
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الجتفلين نالتع ةالنا ة ن  لك قد تفرررررررع  اي ا سرررررررجة اانااق نكتلك تعف  لشرررررررراي 
 ب فاف ة ن ىر   اانااقف

  ن  ا ال اقة ان بين ا سررررجتاف مف   لك لم لرررر ةة ة ن ىررررر   الب فررررةنىرررر ا انف ئ 
 Agromyzdae, Tenthredinidaeال مع ةف الي مشرررررررن ة ل يرقة الحدقذة الف س ممذ

رس الب   داخ   س ج اانااق نمع حر و ة لاف الة نلع ب   متح اا للنكذير من ال
تحفر الحشررررررررررراي   را صررررررررررليرا نتفررررررررررع مياف ب فرررررررررراف نمع  Curculionidaeالررررررررررررررررررررررررر

Chrysomalidae, Anthomyiidae  ن ع  الحر رررو ة ق لرررع الب   ب اىررررة الة
هتو اا  اع تتند اانااق نمع هتو الحفلة مف  قرقفي  نلررررع ب   اشررررف  ة ة ن ىررررر 

 رف  ك ق فة متشفافة ت رع باف االل الب فة نتش  لتفساف طرف ف مع ا سجة ال اقةف
  -:يرقات الناخرات

قد ت فررع قرقفي التفخراي ةمرهف ك   داخ  ا  ففق ان قد ت فررع  تت مت  داخ  التف  
 اي  مف رحررةثأل تارج ليررث تتلررتل خررفا  ررف نت مرر  ل ررفتاررف ناليرقررفي هتررف تمتررفز رررف اررف 

ب لررررع ام ع نتتداخ   افقتاف الا و ة دا ان معدنمة ا ا   نالراس مياف قةرررريرا   يا  
لفةررررر  ط  تع الاال ف الرال  ة مع  مدب ةمع الةررررردا تداخال ت سرررررن   ف نت    م دمتاف 

ال اقة نافل ف مف تفمح  ا ةين نقرن  ا ىتشعفا امف الف  ك الع  فة ماع ق فة متندا 
 تف  متشفافةفرعفالي ص  ة ان اى

 عذارئ الناخرات 
 ال الن ةتاا  رإلدل طرف تين:  رعد ا  ت م  اليرقفي  م هف تتح

( ان تارج اليرقرة لتلرتا خرفاج التف  مع لرف ي 2( ا  قتأل التح ال مع التف   اتر  )-1
نمع لف ي اخرل مفص ل ف مع التف  كبتاا مع قر   ن فق ةق ي ة تشفهد العتاات متفة ة 

العتاات رفلجداا الداخ ع ل تف  رم اد مات فة كفلحرفر ان ا مرازاي ان ب ع   ت تةرررررررررررررر 
ا تفس   ات ف ةم  الشرررا   كذيرا مع تركيباف ممعاأل الحر ررو ة ن عفررف من الشررعيرايف

الن  Buprestidae   لرفرفة نقد تعمد قرقفي رعفررف من ار اللشررف  ة ناللمد ة تلتال  رر
تجمعاف معف من  ة لجرا نتترك اليرقفي خفا  ة قرع ا تات دا رفة من رشرررررررررررررررا ال اقة ن 
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التعتقر ا ففقاف رررق مات فة م د تمتق السررررررر ف الشرررررررففل ل تف ف ان قد تارج من ث    
مستدقرا ان ب ف ة ان كش  مست  أل نتارج رع  ا   اع من خالال السر  الع  ي اير 

  رف نااق ا  اللفلب ة العامن تشرررر  طرف اف خالال السررررر  السررررف ع ليث تلرع العتاا 
 الجفمة ان ايرهف ان مع التر ةف

 -:التغذية في الناخرات
ا   م ع ا  اع التفخراي قد اتبئ  فسررررررراف ة ن تتفنال  ةررررررريباف من انااق الت فتفي ليث 

ناللتات هتف  ترت ا اا  ة المفنل ناللتات ب اقة نالدا ان لتن رجتت محدند من ال اقةف
  قتعدل الاال ف الرال  ة ان البرا شرررررررر م ة ان العةررررررررير الا  ي نقد ت قف العرنق ت ده 
اليرقفي ليث تحةرررررهف مع مسررررفلفي محدندا ن تا تتحنأل مع  ررررن  الحفر التفتج نة ن 

الن مراا ال اقرة الرلر  اير ا   تتر  العنس ماترفك ا  اع كذيرا   تع  ارف العرنق بر  
ل نة  في، م د تتمتق الدل الاال ف المم  ا رعةرررفاا مف متلرق اليرقفي هتفك م ا ع اخر 

نمذيالتاف من الم اد  Alkaloidsالررررررررررررررررررررررررالف  فداي ان ت فب اف خال ف ااتتج ة متتجتباف امف 
 ىفمة اف تؤثر ة ن اليرقفي التع قد  شفهد رع  ا  اةاف مع   فتفي يالسفمة مال  اار 

تتت   اليرقفي الن انااق  دقدا رسرررررب   ب ال ا نااق نمع رع  ا   اع  لحي ا في انبرف
تأل طب عة التلت ة ا ت فال مف  ي ىررررررررررررررب  نمع رع  ا  اع اخرل تحا نلن ان ت   اف تمف

التع تع ش مع  Coleophoridaeاليرقررفي الن انااق اخرل كمررف  حرردا مع  ررفخراي 
ق الت في   ان فس تةررتعاف من ا تات ناق ة نتتلتل ة ن مسررفلة محدندا  دا من اناا

تتعدل متتفنال ااىررررراف ثأل تتت   الن  تت اخر من ال اقة ان الن ناقة اخرل ليث تتلتل 
تتلتل  رفلررف ة السرررررفر ة كتلك نمع ك  مرا تحدا مع ال اقة ث  ف صرررررليرا ليث تلتيف

لتارفه كم رفي كبيرا من الاال رف ىرررررررررررررر ات ان  بتمتف قرقرفي الترفخراي  اي ا  فرفق ال  ع رة 
لاال ف نمن  ف امن  فً تمفم  م ة ليث  ةررررر   منف  التلت ة خفل ةان برا شرررررانف ئ طال  ة 

لفراا لرررح  ملرع رلشرررفت اقي   رررففل امف الحفمراي التع تفرررع ا ففقف ىررر ط ة مت رع 
الاال ررف نتمتقاررف لتتلررتل ة ن العةررررررررررررررير الا  يف نقررد تتلير طب عررة التلررت ررة مع هررتو 

قتت    األ ب ص ل  الن ا ةمفا ا خير اليرقفي م د قبتدل رعفاف رفلتلت ة ة ن العةير ث
 الن التلت ة رفلتافه الاال ف رفنم افف
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 -:اشكال االنفاق
 حدد ك    ع من التفخراي لتفسة  نال مميتا مع الحفر ب  رةمة  منن ا   ستدال باف 

لسررررررررررر طع قتح ا ةتاف تح ااي ة ن ن  دو نهتفك   ةين ا  سرررررررررررين مع الحفر ال  عع نا
ىررر ط ف ثأل  فخت  رررن  ال  عة ان  ن   التف  لررر  ف مع ا نال ثأل الحفر  رسررر رة كو  قبدي

 ف(1-7)الشن   قتسع مجفا مشفباف الرب ة
 -:مواقع االنفاق

قد ت  د ا  ففق ة ن السر  الع  ي ان السف ع ان ة ن السرحين نكمف  كر ىفر ف مف  
التع تتلررتل ة ن الاال ررف  مررفا  اعطب عررة التلررت ررة تترردخرر  الن لررد مررف مع م قع الحفر 

الرال  ة  منن مشرررررررفهدا ا ففقاف من السرررررررر  الع  ي نا   اع التع تفن  مع البرا شررررررر م ة 
تشرررررررفهد من السرررررررر  السرررررررف ع امف اليرقفي التع تفن  الاال ف الرال  ة نالبرا شررررررر م ة معف 

 مشفهدا ا ففقاف من ىرحع ال اقة ة ن لد ى اتفف منن 
ايرهف ةم  ا  ففق   ففرر  لألنااقنتففرر  رع  ا   اع الحفر  اة الح ال الافا  ة 

 م زةة ة ن ك  مسفلة ال اقة رلير تمييتفالعرنق ال ىرن ان ت    ا  ففق   اة
  Frass Disposalالتخلص من الفضالت 

هع ت ا   التفخراي ن ا  مامة التا   من الففرررالي تعتبر الد المشرررفن  الم حة التع 
هتا ن عنس الحفال مع اليرقفي الافا  ة التلت ة  ج  ا  ت حث لتفسرررررررررراف ةن  التف مع 

طرف ة ل تا   من امرازاتاف نمع ا  معاأل التفخراي تتا   من امرازاتاف كم اد ةد مة 
 ل عتاالف ارلال  مة ا  ا  ال ع   ستادماف مع ةم  

 :الففالينهتفك ثالثة نىف   ل تا   من 
 ف قد ت  ع مع الت -1
 ان ت تل خفاج التف  -2
 ان قد تاجر اليرقة التف  الم  ا نت حث ةن منف   دقد لتف   دقدف -3
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 الناخرات (: اشكال مختلفة من انفاق1-7الشكل )

تعم  ا ففقف ر ع ة ليث ت  ع مفرررررررالتاف ة ن السرررررررر  السرررررررف ع ل تف   البدا  ةنالتفخراي 
نليث تتلتل اليرقفي ة ن الحفمة الافا  ة ل تف  نالتع لأل تت  ا رعد نمن امذ ة  لك 

التع قد  لرع لفرهف معاأل مسفلة ال اقة  Lithocokketis ostryalfoliellaالتفخرا 
الي ة ن االررررررررر ة فرررررررررالع  ف نت  ع الفنتتلتل اليرقفي ة ن الاال ف الرال  ة نال شررررررررررا 

 التف ف
امف مع ا   اع ا نذر تاةررررررةررررررف م  و ة التا   من الففررررررالي ت  ع ةتف ة مدانىررررررة 

تا ة ن تعمرر  الن  ررف رر  ا فررفقاررف الممي Parectopa robiniellaممذاًل قرقررة التررفخرا 
لف فتاف نمع  السررررر  الع  ي ا ففقف صررررليرا ة ن السررررر  السررررف ع تاةررررةرررراف ل فررررفت
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اليرقفي ا ففقف اطفافة الشرررررررررن  ثأل تتلتل نهع متجاة الن الداخ   ا   اع تةرررررررررتعرع  
مفررررررررررررررالتاف  اة الحفمة الافا  ة نقد  حدا العنس مع ا  اع اخرل تتلتل مياف  ننت  

 الففالي مع مركت المسفلةف  تجمعاليرقفي من ال ىا نهع متجاة الن الافاج 
مف  اليرقفي ت  ع رففرررررررالتاف خ ف  ا اهف امف ا   اع التع تعم  ا ففقف ىررررررر ط ة ل لب ة 

ان قد ت  ع الففررررررررررالي مع نىررررررررررا  Agromyzidae ةف  ة نهع مت دمة امفمف كمف مع
 رفلت فدال ة ن  ف بع التف ف ان ت  ن رشن  مردي التف 

 .Pنذير من ا   اع ت  ع رففررررالتاف خفاج ا  ففق ةن طرف  ث    تحدثاف مياف ممذال 
robiniella  ىرررفلفة التكر ت  ع رففرررالتاف خفاج التف  نل ن مع  فس ال اقة ن  ع اخر

اليرقة لفمة ال اقة نمن نقئ  تذ  ق  ع رففرررالت  خفاج ال اقة  اتاف نمع رع  ا   اع 
 ة ليث ت تل رفلففالي خفاج ال اقةفع الحفمماخر تذ   اليرقة ث  ف  اخر

 مواسم ظهور الناخرات 
متتةررررف الةرررر ا لتن انا   الارفا نتاار ا  ففق ة ن  تت ا د معاأل التفخراي من

ال فللة رفلراأل من ا  رع  التفخراي  اار مع الر  ع الم نر نمع هتو الحفلة  ا نااق
قد  ن   لاف  ي  نالد ان ةدا ا  فال نمع الاتفمس تتلتل الحشررررررررررررررراي ال فم ة ة ن 

قد قتفخر  ا ا ا  ففقف ن ع  التفخراي  نة   ا نااق الافرات قب  ا  تفع ب فاف 
 ستمر ةم   خالال الة ا م ا ن عفاف  ا   عم  مف ر يئ مع ا نااق خفرا ممتدا 

مع ا مفنن ا ق   Agromzidaeلتن اناخر الارفاف نقد تسررررررررررررتمر رع  ا  اع من 
ةرلررررة ل برندا لتن د سررررمير نقد تبيئ رع  ا   اع ة ن صرررر اا قرقفي ت  ن ىررررفنتة 

لشرتفت نقد تاتبع ايرهف مع ان فس خفصرة مع ا ل اال ال فادا نمع متراي الدلت طي ة ا
  شفطافف رعة تارج لتتانالالمت 

 امثلة لحياة بعض الحشرات الناخرة
 The Pea Leaf-miner حفار اوراق اللوبيااوال(: 

Phytomysa atricornis Meig 

 Agromyzidaeةف  ة 

 Diptera ات ة ثتف  ة ا  تحة
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 هتو الحشرا مع كذير من متفط  العفلأل نتةي  مع العراق ةدا   فتفي اقتةفد ةتتتشر 
 نفل   ل في ن  فتفي العف  ة ال ف  جف  ة نالةر يب ة نالفرع ة كمف تةري  الحشرف ش ن ع 

 من   فتفي البي ي الت ف  ةف   فتفي التفتة نكذير
 تاريخ الحياة:

ا نااق  ةن قرقفي تدخ  داخ   تفررع الب   متفردا ة ن اانااقف  ف س الب  ذنا  
م ت فة  ان قرن  البتال ف ثأل تتلتل ة ن المفدا الافرررات بين ىرررحع ال اقة نتعم  ا ففقف

فم ة لتن  نتم   م هف نتتح ال إلن ةتاات صليرا مع  اف ة التف  ثأل تارج الحشراي ال 
 فف  الحشرا دا ة الحرااا المعتدلة نالرط  ة العفل ةف، تلتعيد دناا ل فتاف من  دقد

تفي   ف تةررري  الحشررررا مفرررال ةن   فتفي البتال ف انااق الجئ نالبرىررر أل نالشررر لأل ناا  
تعم   من   فتفي التفتة ن  فتفي البي ي الت ف  ة ليث  اي الف  تين كتلك تةري  كذير

نتاار متر ة الحفر مفتحة  اتففقف بين رشررررررررررررتع ال اقة نتتلتل ة ن المفدا الافرررررررررررراتف
رشرررررررا اشررررررف  ة  ررررررففمة نفؤدي الحفر الن م ي  تت من ال اقة نقد تم ي  تلرياف ال    

 مياف ينذر من برقة نالداف ال اقة ا ا لفر
 ثانيًا(: ناخرة أوراق الطماطة

نتعرل  Tuta absoluta (Povolny 1994ت تف ارسرررررر ل تف ) ا ىررررررأل الع مع الشررررررف ع
 ااىمفت الشف عة ا ىتاداه مع العدقد من الب دا  متاف:الحشرا رفلعدقد من 

 Tomato borer لفمرا الرمفطأل

 Tomato leaf miner صف عة ا ففق الرمفطأل

 Tomato leaf miner moth ةذة صف عة ا ففق الرمفطأل

 South American tomato pinworm لفمرا الرمفطأل ال  ل مب ة

 South American tomato moth ةذة الرمفطأل رومرفنف الجت   ة

 نايرهف من ا ىمفت المات فة ااخرلف
من ات رررررة لر ررررررررررررررو رررررة ا  تحرررررة  Tuta absoluta تعتبر لشرررررررررررررررا لرررررفمرا الرمرررررفطأل

Lepidoptera ، ةررررف  ررررة    نيررررديGelechidae آمررررة مامررررة نمرررردمرا لمحةرررررررررررررر ال ،
 2006ةفه نا ت  ئ إلن إىررر ف  ف  1964الجت   ة مع  الرمفطألف  اري اآلمة مع يمرفنف
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المت ىررررررا نالشرررررررق اانىررررررا ن ررررررمفال ااب   دنال ل ض ال حر نمتاف الع قفاا ينا ف ن 
 ار  ن رق امرف  ف ليث البي ة المتفى ة لتم هف نت فثرهفف

، ةاا تات الا ا  ة الت في الرمفط تتلتل اليرقة، الر ا الفرررررررررررفا ل حشررررررررررررا، ة ن  م ع
نالبراةأل نالسررررررررررررر  ف   مأل التفم ةاليرقة  ت جة تلتقتاف ا ففقف نممراي مع اانااق نال  تحدا

تؤدي الع ت ف الت في نالذمفا نتشررر و  رررن اف رفإللرررفمة إلن ا صرررفرفي  ةنثمفا الرمفط
نل تاف  منن ي  تاف أل  ةا ىرررررفىرررررع ل حشررررررا ه    في الرمفط الذف  فة المتعدداف العف  

 ف  نالت غنال ف  جف  نالف  فمذ  ال رفط Solanaceae ي  اع يخرل من العف  ة ال ف  جف  ة
ة مالففصررر ل فف نتحدا اآل نئ ي فرررف ة كمف ىرررج ، ن ع  ااةشرررف  من العف  ة  فسررراف

ب   منن ي  ت فرررررع مع لف ي ةدا  يلرررررراا  ررررردقدا ت    من ا تف  ة هتو المحفصررررري 
 ةمحةررررررر ال الرمفط ة ن كفم  المحةررررررر ال، ليث ىرررررررببئ الحشررررررررا خسرررررررف ر مع ا تفج

 % من المحة ال مع العدقد من الب دا  المةفرةف 100 - 50ترانلئ بين 
ب د، ليث الارنل مال مة، تتتشررر رسرررةة كبيرا من ان ن مجرد دخ ال اآلمة إلن متر ة 

    الشرررررررتالي ين اا تات الت فت ة المةرررررررفرة ن افصرررررررة الذمفا ين ةب اي التعب ةف  خالال
   ا تشفا اآلمة داخ  الب دفمن ينذر نىف  ةالرمفط نتعتبر يمفنن تعب ة

م  كف النمع م طتاف ااص ع نمن  ةل اىع نالسرفع آلمة لفمرا الرمفطنيمفه ا  تشفا ا
ب دا  الشرررررررررق ااد ن ن ررررررررمفال امرف  ف نالعدقد من ب دا  العفلأل ااخرل، نمف تسررررررررب   من 

 جأل ةت  ال ذ ا ل مبيداي ممف  مع بدا ة ا تشررفاهف لجو المتااة   إلن ا ىررتاداه خسررف ر
ااخرل الررفمة إلن زففدا  زففدا ت فل ا ا تفج المحةرر ال نالا   مع برامج منفمحة آمفت 

من المبيداي  لعددن دي  ا ا الم فنمة لدي الحشررررررررررررررراي المافطر الةررررررررررررررح ة نالبي  ة 
 المستعم ةف

مع ب دا  الشررررق ااد ن ن رررمفال امرف  ف  ةألهم ة ا قتةرررفد ة لمحةررر ال الرمفطن ار ل
 فتسب   من يلراا رفللة ل محة ال نمف ةالسرفع لإلصفرة رحفمرا الرمفط نا  ت فال

 تاريخ الحياة
 يال  12لشرررا كفم ة التر ا متعددا ا   فال ليث  منن ي  تتأل ال ف ف  ةالرمفط لفمرا

 ليث دا ة الماتبرفةمع الدااىررررررررررررررفي )ت مري الارنل البي  ة المال مةف  ا ا العفه مع
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ق ه(ف نةتد ةده ت مر  28,7دا ة م  فة اىررررررررررررررتلرق الجي  ل الع  25المال مة  الحرااا
 في  فال مع العفه 8إلن  7  فال من  ن   ةدد اا المال مة الارنل

 الحشرة الكاملة:
نهع مرا رررة لي  ة تتشرررا مع ىرررفةفي الةررر ف  ال فنر نةتد اللرن  نتاتفع بين اانااق 

، ) ك ا: 33ف1إلن  1لاتو الحشرررا بتسرر ة  تسرر ة تت ا د التك ا نا  فا  التافاف خالال
 26,47الحشرا مترا يط ال من ا  فا ليث ي  مترا ل فا التكر ا فا(ف تع ش  ك ا هتو
 م    ررة، بيتمررف تحررئ  ماتبرفررةق مررف تحررئ  رنل  23,24 نق مررف بيتمررف تع ش ا  ذ

التتانج بين قتأل  ق مفف 15 - 10ناإل فا  ي فه 7-6الارنل الح   ة مترا ل فا التك ا 
من مرا  نفت را التتانج انذر ل الررتك ا نا  ررفا مع الي ه التررفلع لارن امررف من العررتاا 

 7من  ،  كري الدل الدااىررفي ي  ا سرر  متراي  شررف  التك ا كف ئط اال مترا ل فتامف
ب فررررررة نمع رع  ا ل ف  قد  120الع  60مف بين  نصرررررر فلف، نتفررررررع اا ذ 11الع 

ال الدا ط اال مترا ل فتاف، نانلحئ رع  الدااىفي ي   نب فة لال ذ 260 ن ة  ال
 %ف90تة  الع ل الع   س ة م س الب  

 البيضة:
ةداد اثتفت ال ي  نفن   بدا ة نلرررررررررع اثتفت التافا، بيتمف ق لرررررررررع انبر  ق لرررررررررع الب  

تفردا، ن فداا مف ق لرررع ة ن هي ة من التتانجف ق لرررع الب   م ا فه 4 - 2 الب   رعد
م ق ىر  التر ة كمف  كر ف ىفر ف )انااق  الت فت ة ل عف   المت ا داا تات لرع، ة ع ك  

نة ع كوس الذمرا الافرررررات ان تحئ ا نااق ال وىرررر ة  -ازهفا -ىرررر  ف   -ااةررررف   -
 ةع الذ ث الع  ي من   فتفي الرمفطم المن  ة ل  وس(، تففرررررررررر  اا ذن نلررررررررررع الب  
 ا فهف 6-4نفف س الب   رعد  سف عن افصة ة ع ا نااق ة ع السرحين الع  ي نال

 رقة:يال
 تات ف ةن رعفررررررررررراف مع الحجأل رق ةق يةمفا 4، نلاف ةالر ا الفرررررررررررفا لحفمرا الرمفط

 10ا نال ة ن ي تات الت فتفي مف بين  عرعد الف س م ف رررررررررررا قتج ال العمر اليرق نال   ،
تاترق اليرقة ا سرررررررررجة الت في، تدخ  اليرقفي داخ   سررررررررر ج الت في  ن عدهف    دق 30 -

 ا ففقف اير متتامة قتداد ط لاف نةرلررررراف بتففدا ةمر اليرقةف نتةرررررتع نتبدي مع التلت ة
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 نةفدا  فمة نتترك اليرقفي ما ففتاف داخ  هتو اا ففقف ر عن ا  ففق تتح ال  ل ف إل
 ا نااق نالسررر  ف  نالبراةأل نا زهفا نالذمفا ة  اليرقفي الةرررليرا لحفمرا الرمفطمف تةررري

، بيتمف الذمفا التفلرررجة تةرررف  بيرقفي ا ةمفا ال بيراف ةالتفلرررجة لت في الرمفط اير
الشرررردقدا ت تاأل اليرقفي  م ع التسرررر ج الت فتع ن  قت  ن من ال اقة  ا صررررفرة نمع لف ي

قفداا ة ن اختراق نةم  ا ففق مع ا اةررف  الررفة ندا مف  ناليرقة إ  العرنق الةرر  ةف
 مع ا نااقف ا  ففق مع السررررررفق ممنن ي  تحدا نةت  ة  حدا مع التانفة بين السرررررر ف

 اف ة العمر اليرقع تةرررررررررررررتع اليرقفي  رررررررررررررر  ة لرفرفة  مع العفه مع ةمر الت فيف الت ده
 فق مف 15 – 10ل تعتقر نفستلرق العمر اليرقع من 

  رررررررررررررر  ة ات ةتدمف ت م  اليرقة اةمفاهف اليرق ة ااا عة تمتتع ةن اللتات نتةرررررررررررررتعالعتا 
لرفرفة ل تعتقر داخ  التر ة ان بين اانااق ان مع ا  ففق نىررررررررررررررتلرق ط ا العتاات من 

 ف(2-7)الشن   ي فه لتن تارج الحشرا ال فم ة 6-10

 
 دورة حياة حفار الطماطة(: 2-7الشكل )
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 سلوك الحشرة 
نةفدا  ن    ل العتاا  التتانج بين الحشررررررررراي ال فم ة مع الي ه التفلع لارن اف من حدا 

لرع( هي ة  ناا ذن الب   متفردا ) فداا مف ق لع ة  تفع مع انقفي الة ف  ال فنرف
الدااىرررررفي ي  متراي ال ي  كف ئ مففررررر ة ل لررررع  رع  مع يي نقئ من الي ه ني اري

ق مف، نتةرررر   سرررر ة  20انذر من  الب   الب  ف نفمنن لأل ذن ا  تسررررتمر مع نلررررع
هتو التسررررر ة الع  نت تم  ا فه رعد نلرررررع الب   5% مع انال  3ف72م س الب   الع 

نلررررررررع الب   ة ع  ةتففرررررررر  ا ذع لفمرا الرمفط % خالال الامسررررررررة ا فه التفل ةف 90
ق لرررررررع الب   ة ع اي  تت من ي تات  ينااق الت في ة ع کال ىررررررررحع ال اقة نال ف ف

الذمفا الافرررررات، ن ل لظ ي    ة ال وس معرالبراةأل نالسرررر  ف  نا زهفا نمت الت في مذ 
 فنلع الب    ن   رنم ة ينذر مع الذ ث الع  ي من الت في

تف س اليرقفي من الب   ةفدا مع الةررررررر ف  نتاترق اليرقفي رعد الف س  سررررررر ج الت في 
مع ت ده اليرقة مع مع صرررررتع ا ففق تحئ ال شررررررا تتداد هتو ا تففق ط   نةرلرررررف  نتبدي

الذف ع يل ف ف  عاليرقة معاأل ل فتاف داخ  ا  ففق، نفمنن ل عمر اليرق العمر، نت فرررررررررررع
دا ة ااتففع نتتج ال ة ع ا نااق نفر ع تفسررررررررير هتا السرررررررر  ك  ي   ارج خفاج ا  ففق

اليرقفي داخ  التف ، نفعتبر هتا ت قيتف متفىرررر ف  الحرااا ن     اللتات ان تراکأل ما ففي
الحي فة ليث ي ررررررفاي رع  الدااىررررررفي ي   ىررررررتاداه المبيداي نخةرررررر صررررررف المبيداي 

 دقدا مع منف  اخر، ناثتفت خرن اف  قرقفي العمر الذف ع تارج من ا تففق لتةررتع  ف ف
اف أل اليرقفي تالت في، ن  تتحرك رسررررررررةة نتةرررررررتع خي   ل تت   من منف  الع اخر ة ن

التع تؤدي الع  ا لإلصفرة الذف  فة رفلفررففيثمفا الت في رمجرد ت  فتاف نتتعرض الذمف
رقفي ةن يال ةفن الذمفا ممف  ف دهف ق متاف التجفافة، نةتد انتمفال العمر اليرقع تمتتع

 التلت ة نتبدي مع اتال  ررررررررررررررر  ة لرفرفة تتح ال بداخ اف إلع ةتااتف تت ا د العتاال مع
 فم ة الريرا  نا  تشررررفا التر ة ين م تةرررر ة رجم ع ي تات الت فيف نتسررررتر ع الحشررررراي ال

 فالعف   الت فتع ةن رحذف
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 Japanagromyza ? salicifolii Collin ناخرة اوراق القوغثالثًا( 
Agromyzidae: Diptera 

 -:تاريخ الحياة
من  الذف ع الحشررراي ال فم ة مع الر  ع نةتد تفت  انااق ال  ا مع ل الع التةررف تتشررا

رمي   ال اقة ن عد التتانج ق لررررررع الب   ملرنىررررررف بين  سرررررر ج فسررررررف   ررررررار آ اا إلن  
قر   م اقع خو اف نتاتفا اا ذن اانااق اللفررررة ل لررررع الب  ، نتففرررر  من ال اقة

مفتحة   رررررررففمة الح ال ن ج اا العرنق، نتشرررررررفهد امفنن نلرررررررع الب   كت ف  صرررررررليرا
منن ي  تةرر  هتو ليث   الب   نكذيرا مفتمت نت رع  اانااق رفمفنن نلررعفف ال    
، ا  ي  ةرردد الب   الررتي 10-4 نختا مع ال اقررة ال الرردا، نةررفدا ت    من 40إلن 

 فم ة مع ال اقة ال الداف  ف س  قرقفي 4-1   شفهد انذر من  ليثًا  د  ف س محدند
ة تحفر اليرقفي بين رشرررررررررررررررتع ال اق ثأل الب   رعد مدا   تتجفنز الي مين مع   سررررررررررررررف 

إلن ةمرهف الذفلث قتسرررررررع التف   ، نةتدمف تةررررررر ىررررررر ط ة مع ينال اامر ا ففقصرررررررف عة 
مع ي  فال الر  ع رعد   م  اليرقفي ىررررأل(، نفتأل 15×  5نفةرررر   ة ن هي ة ر عة كبيرا )

ا فررفقاررف لتتح ال إلن العررتاال البرمي  ررة  ف نقررد تارج اليرقررفي التررفمررة التم  مني ررفه 6-7
نالد م أل  عم أل ط   نل ال 5ف2 – 20 نالمسررررررررررت اا الةررررررررررليرا، نالتع تتران  ارعفدهف م

نةتدهف تتعتا اىرررررررررف  ا نااق  تسررررررررر اةرلرررررررررف، نتتعتا اليرقفي امف ة ن  فس الت في ن 
تح ال اليرقة إلن ةتاات مع  فس  نةتدت فيف نالتفف في السرررررررررررفقرة ة ن اااض رج اا ال

نتشرر  ئ ممف  سررفةد ة ن خرنج الحشرررا   فئ امفنن ت ا دهف ت    ال شرررا الع  ف ل  اقة
ق مف مع الر  عف نفعت د من  15 -10ل الع  العتاات  اطال فم ة رعد  لكف  سررررررررررررررتلرق 

 -ثالثة ا  فال ف  يال  مع الر  ع خالال اناخر آ اا الحشرررررررا الدااىررررررفي اانل ة ي  لاتو
ال يناخر  ن   مع الارفا خالي فا يمف الجي  الذفلث ف - سررررررف    نالذف ع خالال سررررررف   

رقفي هتو الحشرا بت ةين من الرفي  في من ات ة اتف  ة قف تةف  اانال نفشر ت -يق  ال
 Diglyyphus pahyneurus Grah. Prigalioمرررررررفنهرر Eulehldlaeاا ررتررحرررررررة 

soemins Walk  اليرقفي  تةررررف مف الك  سرررر ة كبيرا من اليرقفيف کهتا   سررررب ف  الن
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 متم يس ن ير فال ان الدق  ة كفل نترفف، رومراض يخرل  فتجة ةن رع  ال ف تفي الح ة
 فی مع ا  فقاف قب  ي  تتح ال الن ةتاا 

 ن ت جة  ا ع تح ا ر  لفقة خفرررررررررررررررات مفتحةفاة قت   اف ب    قرمتفط  ااصررررررررررررررف تتميت
نتتش    تجف لتلت ة اليرقفي ة ن اا سجة الا  فة ل  اقة قاللظ رف  رشرا ت ك ااناق 

 فااى د اال    ا جفا الحشراتو ة، تةي  هنتة   كلشفت اقي   ففل  لرع ال اق
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 المقدمة
الحظنا من الفصوو ا البوواان  اع ال ال  ال  وال تالة بي  اون الة وولاب تالن اب        

تلام هذه ال ال  ال ي تج لنا نن ا انه ال تج د للة وووووووووووووولاب الن اتي  دتع ن اب الا  اع 
اناء الن اب تاسووووووو بلاده ل  با الي حا ى ول دلي تج د الة ووووووولاب تدليه  اع الة ووووووولاب 

كن تماجئ دلي الن وواب  ي مةوواتلوو  اال الوو  حوواتلووج اع تجووا ل ووا اموو تمن خاا هووذه
ل   ون هذه ال ال  من ج   تلكي تضبن لنفب ا الغذاء البناسب تالةفاظ دلي نفب ا 
من د ام  ال وئ  الةو ي  تغول الةو ي  غول البناسوووووووووووو   لببادسوووووووووووو   ن وووووووووووو   ا الةو ي  

 البخ لف .
تالنادضوووووووو  لا  ب  جزاء الفم الثاق   الباصوووووووو اب ذااع مجاميع ت ن اع دايال من الة وووووووول 

اع تكيفج ل ك ين الباجئ البناسوووو   لنفبوووو ا تاع تك ع هذه الباجئ دلي الن اب لب ن 
 ا ل  ض منظباب النب  ات نتغذل  الة وووووووولل دليه تحن ن يج ين وووووووول ىلد     من الن اب 

ل ك دجوب ل ك ين ال ووووووبلي  تاللغ ل  ي سوووووو اد  بتن م يللات ا اا لاز الخو ط الةليلي  تال
مث  هذه الباجئ لذا سووونةاتا  ي هذا الفصووو  تبوووليل الضووو ء دلي هذه البجب د  من 

 الة لاب.
 أنواع المالجئ وحشراتها

 اع من اهم  ن اع الباجئ ال ي تصن  ا الة لاب ما يلي:
  Leaf Folder Insectsبات او طاويات األوراق ثأوال(: ثا

ق مخ لف   البن تال لبس تلا زاب األتدا  تبوووووووو ب ائن اب ا ل لت وووووووو ء الة وووووووولاب  تدا  ا
اب األتدا   الب ني اع تلك الة لاب ال تاخ  ضبن ثاني م ناتتا  ي األتدا  غول  ا تج

البنصووووووووو د هنا ه  اسووووووووو خاام الولل  لخو ط ذاتي  اال لاز  ي ثني ات ل  ات حزم ال دل  
 الن اتي  ات جزء من ا.

ابووووووووووووووي و   ي حوالو  ا ض الوللواب ال ي  اتدا     واق الب   و   ي ثني االائتت واد  ال ل 
 ي ثنالا   يلي   ي   ن اون مجب د  من االال الصوون بلي  الاالتدا ت تلصوو ن ا سوو يابووت

تليش فيه ت االتدا  ات لا تك ع اكثل تناما   نبوووس نبووويجا حليليا دلي البووو   البوووفلي 
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تنبوووس  Paoilio Troilusتج اا  ي البووو   ال ل ل لل دل  تيللاب ل ب  بووويس نتهذا ال
 اكثل ىثا   تغل  اه نفب ا جواا تمن ا ت لز ل اك  تتليش.   ا  ااب

  ن م ا ا ثانياب االتدا  االصووووووولي    ي ال ي تثني دامال م  بال ى    اما الخ  ل ال الي
 ال دل  ات جزء من ا ا اس   خو ط حليلي  ل  ب  مخ ل تن ا فيه االماع.

 ع اون الةلشوووووووووفي  حوخ تفلز الخو ط الةليلي  تت ضووووووووو  دادل ثني االتدا  اكثل ما ل 
ات الل  تل   اكثل دائاب هذه اللت   تخصوووووووووصوووووووووا  ي هذه ال ادل هي:  يلثنللغلتي  ا

Gelechiidae, Pyralidae, Tortioidae  تلا ت وووووووووووووواها ان اع الثانياب  ي للو  من
 .ة ائشالغبال  تب ض لا زاب ال

 طرائق طي االوراق
ى  مؤهاب الثانياب هي  حوخ اعق البخ لف  لثني ات ل  االتدا  ائت  اا  اساسا ال ل 

النادل دلي غزا ىبي  ىافي  من الخو ط ال ي ا اسووو   ا تن م ا بل ا  ي ال دل  ا ا ذلك 
دب ثني    لي  ىاع ال خزيم دلضووووويا  اتتخ ل  اتجاهاب اللبل حبوووووب شووووو   الثني   ل اد 

الخو ط الةليلي  دنا جفا  ا تنكبش   اذا تم ال ةزيم االا اائي  اع -تال  س صووووووووووووووةي 
احزم  ثاني  اخو ط الصوووووووووووول    ا تب ا     ووووووووووووا  ل ي ال دل  للوا  ثم تن م الولل  ا ب 

جفا  ا يزداد ال نادب اون الةا ذتون ته ذا ح ي ي م ال ناء الة اف الب ل ب دب  ا تمبا 
 لبادا دلي زيادل ال ن س هذا اس بلاد ال دل   ي النب .

للاب لا لن  ع جزء صووووووووغول من ال دل  تيثني تحاه تتثني الوللاب اتدا  ت ي ا ض الو
 لي  من اتجال البوووو   ال ل ل الي البووووفلي ته  دب  اسوووو   ىثولا من ل ا لائقالن اب 

  مةاتل  الثني  ي االتجال البضاد.
 :اغراض ثني االوراق

البوووووووووووووو   الااخلي يلت ل ثني االتدا  غال ا ا  ي   ال غذل  ف  ض االن اع ت غذى دلي 
للثني  تب ضوو ا ي غذى دلي اال لاف تمن ا ما لخل  داسووه من الثني  لو غذى دلي اللب 

 ي  اب االتدا  من الغبال  ت با انثي الة ووووولل الي غب  ثنياب ثم اع له ت ي ا ض ثا
 تدل  تتضووووووووع  و اب  ثنياب صووووووووغولل  ي ى  دانثي الة وووووووولل الي  ك  تدل  حوخ تن م
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تاالتدا  البثني  اب ت غذى دلي الب   الااخلي للثني  ح ي ت ذد ايض  تدنا  نس الولل
 اكبوووووووووو  تالي حا ما من ال فولياب ات دنا بتةبي الوللاب ىثولا من الظلتف الج ي  ال

 Callodsnisالةظل ت ي حوووووواالب اخلى ي م  و ووووووا ال ة ا الي دووووووذادى ىبووووووا  ي

promethea  لل ال ياب  الة وووووللال ي سووووو ق ذىلها الال دل  البلب   ت ات تنضوووووي  و ا  
  .Nygmia Phaeorrhoeaال   ل ىبا  ي 

تبوو ضوويس نفبوو ا  ي او ب النانياب  بثا  لليش ىثول جاا من كثول من الة وولاب اع ال
تمن البف لسووووووووووواب مث   Chalcids, Brachonids, Tachinidsا فلياب من الووووووووووووووووووووووووو

 ي االتدا  البلف    حوخ تخ  ي تتة بي تتب لي  تىذلك لا لف   النب   Carabidsالووو
 تال نك  ب االحبل تان اع ال لبس البف لس.

 تهناك ان اع من ثانياب االتدا  اهب ا:
الثووانيوواب البثوواليوو : من الة وووووووووووووولاب مووا تثني الوللوو  تدلوو  تاحووال  نل مثوو  الوللوواب  -1

ك ولل   ي تلبل دال اتدا  مع ا ضووو ا اما الوللاب ال Tortricidaeالةايث  ل ائل  
تان اع اخلى  لل  ب  اد وووواشووووا غول من ظب  تهناك ان اع تلبل االتدا  ا  ضوووو ا  ن

ات  Exartema inornatanumت ب  لفاب نب ذجي  اما دلضووي  ىبا  ي ح وولل 
 .E. Connectun  لي  ىبا  ي 

دلي حا   ت ب  الولل  دلي ل ع شوووونون م  اماين  Eudamue protrusت ي ح وووولل 
ال دل  ثم تن م اثني جزء من ال دل  البةصوووووووووووووو د اون هذين الن  ونف ت ي هذا الك   

 .الصغول تليش الولل  تللب ال ة ا الي دذداء تنف    ةات  تباما ثم ت ذد
ت ي هذه الةال  لن صل دب  الوللاب دلي ثني  :Leaf-folders اتياب االتدا   -2

 Anchyloperح اف االتدا  ااتع حاج  الي لف ا تباما  بثا ثاني  اتدا  ال فاح 

nubeculana ا بي  ى ولل من الةليل تىثول منتليش داخ  ثني  منفلدل م  ن   
تف و  نفس ال ووووووووووووووي ت ي  Phyralidae, Geleclihidae, Tortricidaeيللواب 
 اع الوللاب الةايث  التبوووو  يع اع تن م  Desmia fumeralisدا  ال نب ثاني  ات 

االثني ا  ت غذى دلي ال  وولل ال ليا تتخ  ئ  ي ال ماتب ا ا ذلك تدناما ت لم من 
ال بل اسوووووووووووووو  دون ت ا   ي دب  الثني  تذلك ا ةزيم ال دل  اخو ط م نادب  تدناما 
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دب  الثني  حوخ تنضوووي الولل   تج  هذه ت وووا حا  ي ال دل  تمع تكلاد الةزم ي م
اقي  دبلها تهناك ان اع ىثولل من  اتياب االتدا  تليش دلي الة ائش ات ن اتاب 

 الزين  ىال دد ات الخضلتاب ىال  ا ا.
   تمن اهم  اتياب االتدا   ي ال  ن ال لبي

 ,Lerodae eufala (Edw.) األدز اتي  اتدا  

Lepidoptera, Hesperiidae 

 ,Udea rubigalis (Guen.) اتدا  ال نجل اتي  

Lepidoptera, Pyralidae 

 ,Cnephasia longana (Haw.)  اتي  اتدا  الكانب 

Lepidoptera, Tortricidae 

ن الن دون البوووووواانون  ي انه دتيخ ل  ال ب  هنا  :Leaf- tyersداا اب االتدا   -3
مع داا اب االتدا  ت ك ع اللب   من تدل ون ات اكثل تلا ياخ   و ا االزهاد ات 

 Exartema ferriferanumالثباد ات ال جزء اخل من الن اب  بثا   ي ح وووولل 
ال دلو ن ال ل و ون حاصوووووووووووووولل ال لدم الزهلل م  ا. تهناك ت غذى دلي  تلبل الولل 

االمل ا ل  هذه البجب د    تدلي الب   الااخلي لاتدا  تين  ي االزهاد الب ك ن
ال ي تليش دلي اتدا  الة د تلبل  Melalopha inclusaتبواما ت ي ح وووووووووووووولل 

 الوللاب تدل ون م ا ثم تليش  ي مجب د  داخ  هذا ال ش البن فخ حوخ ت غذى.
تدا  االتلبل يلل  ا حزم  من  Argyrotaenia pinatubanaت ي  لاشووووو  الصووووون بل 

االالي  ا اسوووووووووووووو   خو ط حليلي  م  ن  ما ل وووووووووووووو ه االن  ب  تداخ  تلك االن  ب  تليش 
 تدا  تلا ت ب  دال انااوب اخلى ل   اع ت ة ا الي دذداء.الوللاب تتاك  ا لف اال

 تمن الة لاب اللاا   لاتدا   ي ال  ن ال لبي
 .,Lepidogma orbitralis Chr داا   اتدا  االث 

Lepidoptera, Tortricidae 

 ,Epinotia festivana (Hubn.) داا   اتدا  ال ل ط

Lepidoptera, Tortricidae 

 ,Epinotia abbreviana (Fab.) داا   اتدا  الة د 

Lepidoptera, Tortricidae 

. & Acrobaşis. tumidana (Den دا    اتدا  ال فص 

Schiff.), Lepidoptera,Pyralidae 
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 Gypsonoma euphratica دا    اتدا  الغلب

(Meyr.,) Lepidoptera, Tortricidae 

Gypsonoma haimbachiana 

(Kear.), Lepidoptera, Tortricidae 

 ,Epinotia abbreviana (Fab.) داا   اتدا  الن غ

Lepidoptera, Tortricidae 

Epinotia trimaculana (Don.), 

Lepidoptera, Tortricidae 

Nyctcola asiatica Krul., 

Lepidoptera, Noctuidae 

 ,.Nyctcola asiatica Krul داا   اتدا  الن غ االس د

Lepidoptera, Noctuidae 

 Gypsonoma euphratica داا   اتدا  الن غ الفلاتي

(Meyr.), Lepidoptera, Tortricidae 

Gypsonoma haimbachiana 

(Kear.), Lepidoptera, Tortricidae 

Gypsonoma hapalosarca 

(Meyr.), Lepidoptera, Tortricidae 

 :Leaf_Rollersت ال اب األتدا  -4
اع دبلي  ل  ال دل  ت ووووووو   دادل ح ووووووولاب نصوووووووفي  االجنة  مث  البن ال ي تن م اةفل 

حوووخ تليش   ي تةفز ال دلوو  لال فوواف من ج وو  دنق ال دلوو ا ض منظبوواب النب د ال
اتدا  ال فاح االخضل تمن  فىبا ه  الةاا  ي ح لاب من ال فا ح لاب البن اااخل ا

ىبوا تاح  اواهلل ل   .Dysaphis spاتدا  الكبثلى االخضوووووووووووووول من جنس  فال فوا
ال وواا وو  لل ووائاب  ال دلوو   ي يللوواب ح وووووووووووووولاب حلشووووووووووووووفيوو  االجنةوو  خوواصووووووووووووووو  االن اع

Gelechiidae, Tortriridae, Pyrlidae ت خ تن م الوللووو  ال  ال دلووو    ليوووا احوووو
ة م ل  ال دل  حوخ ت غذى دلي البوووو   تته ذا  دلضوووويا مبوووو خام  خو   ا الةليلي 

 تب ا اع ل  ب  نب ها تغاد داخ  ال دل .  لل دل الااخلي 
 تمن اهم ح لات ا  ي ال  ن ال لبي ما يلي:

 ,Archips rosana (L.) دتدل ال   اتدا  ال فاح 

Lepidoptera, Tortricidae 
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 ,Carcaharodus alceae (Esp.) الاتدل الا   التدا  الخ ب 

Lepidoptera, Hesperiidae 

 Sparganothis directana لفا   اتدا  االدتني 

Walk.), Lepidoptera, Tortricidae 

 ,Ancylis comptana (Froeli.) ال   اتدا  الفلاتل  

Lepidoptera, Tortricidae 

 ,Trichoplusia ni (Hubn.) ال   اتدا  الل ان 

Lepidoptera, Noctuidae 

 ,Pandemis limitata (Rob.) الخ  طاالتدا  ثاثي     ال

Lepidoptera, Tortricidac 

 ,Hedylepta blackbumi (But.) لفا   اتدا  ج ز ال نا

Lepidoptera, Pyralidae 

 Argyrotaenia velutinana الخ  ط الةبلاء ابلفا   االتدا  ذت 

Walk., Lepidoptera, Tortricidae 

 & .Pantographa limata Gr لفا   اتدا  الزيز  ع االملي ي

Rob., Lepidoptera, Pyralidae 

 ,Desmia funeralis (Hubn.) لفا   اتدا  ال نب

Lepidoptera, Pyralidae 

Tortrix pilleriana (Den. & 

Schiff.), Lepidoptera, Tortricidae 

 ,Ancylis comptana (Froel.) لفا   اتدا  الفلاتل 

Lepidoptera, Tortricidae 

 ,Pandemis limitata (Rob.) لفا   اتدا  ال فاح ال اح  

Lepidoptera, Tortricidac 

 ,.Pseudexentera mali Free ال   اتدا  االدتني                                            

Lepidoptera, Tortricidae 

 Sparganothis directana ال   اتدا  اشجاد ال فاح 

(Walk.), Lepidoptera, Tortricidae 

 ,Archips argyrospila (Walk.) ال   اتدا  ال لتناا

Lepidoptera, Tortricidae 

 ,.Aproerema alfalfella Hubn ال   اتدا  ال لسيم

Lepidoptera, Gelechiidae 

 ,Anacampsis disquei (Wock.) ال   اتدا  ال ل ط 

Lepidoptera, Gelechiidae 

 ,Archips rosana (L.) ال   اتدا  ال فاح
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Lepidoptera, Tortricidae 

Argyrotaenia citrana (Fern.), 

Lepidoptera, Tortricidae Mey., 

 Choristoneura rosceana ال   االتدا  ذت الخ  ط البائل 

(Harr.), Lepidoptera, Tortricidae 

 ,Hedylepta accepta (But.) لفا   اتدا  لصب الب ل

Lepidoptera, Pyralidae 

 ,Hedya nubiferana (Haw.) لفا   اتدا  تبلادم اشجاد الفاك  

Lepidoptera, Tortricidae 

 ,Blennocampa pusilla (Klu.) لفا   ال د  

Lepidoptera, Gelechiidae 

 ,Antigastra catalunalis (Dup.) لفا   تد  البببم

Lepidoptera, Pyralidae 

  Gall Insectsثانيًا(: حشرات االوام 
الن اب تي بوووو ب اما دن سوووو ب مي اني ي  ل لف ال دم اانه نب  غول   ي ي  ي انبووووج 

دن ىووائن حو اني مثوو   ات كوواالح كوواك تالجلتح ات دن نب    لل داخوو  االنبووووووووووووووجوو 
الن اب تلا  امدا التد   النبات دا ات ال نك  تياب ات الة لاب تاالخولين اكثل البب  اب شو

ل  ع من الصوووووووووووووو ب ال فلل  جواا اون ناخلاب األتدا  تصووووووووووووووان اب األتدام  لببا تن س 
ت ب  اتداما  ي  Agromyza laterllaالظاهلتون اب ب ن ع تاحا من الة لاب  بثا  

دا  الةايث  لن اب البوووووووووووووو س اونبا ت ب  انفالا   ي األتدا  األك ل دبلا تدب ما  اع األت 
 الن اب لل غلب دلي اصاا ه ا كلس ذاتي لببي دنا الة لين ت دما. اتجاه

  :أهمية األورام
الني  تون  بتمنه لةضوووووووول ثانو ا لألتدامالبن جاب اللئيبووووووووي    حال   ل حامض ال انيك 

تيبووو خل   لضوووا من األتدام صووو غاب مخ لف  اسووو  بل  ا  .ابح ووول لبووو خام ىب وا الذل 
 ن اع األتدام ص غ   ا حتلا اس خل  من  الح ادائي  لص م ال  ل تاالتاني تااش  ب ا

سوو داء اد  لب لف لل   يل  اشووا  ن اع االح اد ث اتا تىذلك  نا اسوو خامج األتدام الن اتي  
ام د  ي ال ب لب الج  ا ض الةبياب تاسوووووو  بلج األتدام  لضووووووا  ي ال غذل  ف  ض االت 
ن وتؤى  ا ا إضوووا   ال بووو  ات البووو ل الو ا ت ي تالي ي ميبووو دل تادىاتبووواس االملي  و
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  دب  األتدام اون يت  زع خاصوووووووو   بلج ا ض األتدام الن اتي   ي تغذل  الةو اناب.اسوووووووو
اللتب االتي : غبال  االجنة ف حلشووووووفي  االجنة ف م  وووووواا   االجنة ف هااي  االجنة ف 

 جزاء  تنلي ا جبيع لألتدامتت اجم الة ووولاب الببووو     ذاب الجناحون تغ وووائي  االجنة .
جووواا اع الن ع  البوولل ف  الي األتدا  تاالزهوواد تمن الن وواب من الجووذتد الي البووووووووووووووووا

الة ووووووووولل لصووووووووونع نفس ال دم دلي ال  ائ  الن اتي  م با اخ لفج تلنا حصووووووووولب األن اع 
 .االن اع الن اتي % من جبيع 50الن اتي  ال ي تصاب ا  دماب   لغج ح الي 

ل ل  ع ل ا تليش الة ووووووووووولل صوووووووووووان   ال دم غال ا   دي ا الوللي تال ذدل  ي ال  دم الذ
مبووووو ن تم اج تملجل من األدااء تال نس اللدل تىثول من الفضووووو لوون تبووووو  ب  هذه 

  كثلتمن ا ما ل   ل زتاد ال  غولهااألتدام ىباجئ ات لل غذل  دلي ا لازاب دبووووولي  ات 
اواألتدام ال ي تةواث وا لوا زل  تدا  الجبوز.  ن اع دوايال  ال الو  تىبثواا  نوا تجوا ملت  وا

من ال ناكب البف لس  تغولها ت ن اع من البن تمف لساب ىثولل تح لاب ل لي  تشبلي  
 ت فلياب.

 -األورام:أنواع 
البف  ح  تبوووو   ا الة وووولاب الباصوووو    األتدامي جا ن دون من األتدام: البف  ح  تالبنفل  

لن ووووووووووولي  تال ناكب تالنا زاب  بثا لا زل  تدا  الجبوز ي ضوووووووووووع مث  البن تالة ووووووووووولاب ا
لي الةايث  ت غذى الة دياب الصووووووووووووووغولل دال يض دلي ال لدم ال دلي تي ا نب  ال دل  

 دليالبوو   البووفلي لل دل  تشوووئل   وووئا تمع اضوو لاد نب  الة دي  ي ك ع تدم صووغول 
ال  دبلها ثم تخل  ج و  البوووووووووووووو   ال ل ل تداخ  ى  تج يس تليش الة دي  ح ي ن و

 Hormaphis hamamelidisالة وووووووولل الكامل  ا ا ذلك تىذلك  اع صووووووووان   األتدام 
ت ب  ح ديات ا انفالا مخلت ي  ال وووووووو   ت لز دلي البوووووووو   ال ل ل حوخ تليش ا  س 

ا يزدحم الببووووو ن مالةاا  ي البثاا البووووووااق تيليش  ي ى  مخلتط دال ح دياب تدنا
 وائلل الي م واع اخل حووخ ت  واب  ي دبو  مخواديل تنب  ل  ضوووووووووووووو وا اجنةو  تت واجل 

 جايال.
نفل    صووون  ا الوللاب النادضووو  من الغبال  تالةلشوووفي  تالغ وووائي  تغولها باما األتدام ال

تم ظم األتدام ابووووووووووووووي   اب ني اع  ي ى  تدم يلل  تاحال تناددا ما ت جا دال يللاب 
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 ا صون م البنفل  هي تلك ال ي تتلكن  ي خالا م جاتزل منفصول  تخول مثاا دلي األتدا
Eurosta solidaginis  تهي ذااا  منTrupaneidae  تضوووووع ايضووووو ا دلي سووووويناع

 الن اب تب ا الفنس تاخ  الوللاب الي البا  حوخ تب ب األتدام.
 اع احاى ح وووولاب الغبال  ت ب  هذه  كت ي الة ووووي وووو  البصوووولي  الببووووبال دلف الال

من البووووا  خاصوووو  تلك األجزاء البغ ال اال لب  تي جا البنفل   ي الجزء البووووفلي األتدام 
 .8 ي ى  تدم يلل  تاحال تيص  داد األتدام  ي الن اب ال احا الي 

صان   ال دم غول اع ال غوول  ابلة ل اهناك ا ض ال ة داب ال ي تةاث دلي الن اب ت 
ي دل ةاثلظ ل اكثل ما لظ ل دلي الن اب منه دلي الة ووولل   ناك تغولاب ملة ا  ت

تم اد  خلى غول  بالن اب الذل ت اجبه صووووووووان   ال دم من الة وووووووولاب  نا ت ك ع ثانونا
من  ل  ال  م تبنع  ل ىائناب  خلى من لضووووووب ا تلا تظ ل شوووووو ولاب ات اشوووووو اك دلي 
سو   ال دم تغال ا ما ل  ع جااده سوبي ا م جلاا صول ا ذا ل ع مغايل تدب ما     ل و ه 

  ي مظ لل اثلل ات ثبله ات ح ه.
تة داب  ألل  وولل  ك  صووان اب األتدام من اكاب الن اب تال دادي اذع ةاما االنبوو   لل

ما  فذاب شوواع تدادل  اع يللاب تح دياب هذه األن اع تك ع لصووولل األ لاف جاا تمن ا
م االدج  ىلي  اما اصوووو دل   يلي  ىبا  ي يللاب الغ ووووائي  ات اصوووو دل م  بوووو   له  دا

 Phylloxeraهذا ال ة د  ة ووووووووولل   البثاا االتي ي ضووووووووو كبا  ي يللاب الغبال  تل  
ال ي تليش  ي األتدام ذاب ادج  تللتع اسوووو  وووو اد صووووغولل جاا اما اخ  ا ال ي تليش 

 خادجيا دلي الجذتد  ل ا ا لاف جوال النب .
 -:تكون األورام

 وولل اتضووع الة وولل صووان   ال دم ايضوو ا دلي اسوو   الن اتاب تب ا الفنس تثنب الولل  
اب تت جو  الي   نو  الكب و م تال لةواث دد   و   ي الن واب ح ي ملحلو  الفنس اما الن و

ا وواهوا  و ووا  ال دم  ي ال ك ع تت ووا  الوللواب  ي ال غووذلو  دليووه من الوااخو  تتفلز الوللو  
 ل تبال الي ي لثل الن اب  وزداد نب  سووووووووواثناء ذلك انزيباب هاضوووووووووب  تة ا الن وووووووووا الي 

ا ي ك ع ال دم  ل اع ال دم لةووواث ىلد   ووو  من نووودوووادهوووا تهي ثل ت الخالوووا اوووالبن نووو  
الن اب لبووووووووول ك الولل  داخ  انبوووووووووج ه تليس من األثل الذل تةاثه االنثي دنا تضوووووووووع 
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لةاث ال دم ىبا سوو ق ىن جي  ل صوواد  ادااد الخالا تمبا يؤيا ذلك اع  ال يض دليه.
 غ ووا  نبوووووووووووووو وو  ى ولل من األتدام ال لب ن اع تةوواث  ي  تدا  توواموو  النب  ات ا لع تم ال

األتدام ي ووا  نب هوا  ي ال لادم ال دقيوو  ات الزهليو  حوووخ االنبووووووووووووووجوو  الكب و ميوو  تالخالوا 
 .تالبلن  تك ع ن   الناال  للنب  

 اتداما: اتفيبا يلي اهم اللتب تال ائاب ال ي تب ب ان د 
تهوي تة ل اكثل صووووووووووووووان اب األتدام داد تاهم دائات ا هي دت   ذاب الجناحون:  -1

Cecidomyiidae   تمن ا ذااا  ال بووووووووووووياع تدائلTrupaneidae  تم ظم ح وووووووووووولت ا
ات الجذتد. تىذلك  اع ا ض  ن اع من  يناعام صووووووووووووول   دلي ال لادم ات البووووووووووووود ت ب  ات 

Agromyzidae   صان اب اتدام مثA. tilal. 
تم ظم  ن اد ا  اللت   البوووواان  من حوخ ال  اادت وووو ه  يدت   غ ووووائي  االجنة : ته -2

تت فاتب األتدام ىثولا اون هذه ال ائل   بن ا ال يضاتل ات  Cynipidaeتنع تةج دائل  
الثبلى ال وووو   تمن ا الصوووولب تالخ وووو ي ات الصوووو  ي تمن ا ال بوووويل ات البلىب تىذلك 

 .Tenthredinidae  ائل  
دت و  غبوال  االجنةو : ي جا  ن اع دايال من هذه اللت و  ت بو  اتداما تهذه م زد   -3

تال ووائلوو  األتلي  Cerambycidae, Buprestidae, Curculionidaeاون دووائاب 
 Ampeloglypter   تة ل اكثل صوووووووووووووان اب االدتام دادا تمن ا صوووووووووووووان   اتدام ال 

sesostris. 

 Gnorimoschoma د ا م ج دل  ي جنس ان غلبدت   حلشووووووووووووووفي  االجنة : تا  -4
ذلك الجنس  ي األهبي   يال ي ت ب  اتداما  ي سووووووويناع ا ض األشوووووووجاد الخ ووووووو ي  تيل

  الةل ياب اال ي من ا  لاج سووووووو Aeporiidaeو Tortricidaeا ض  ن اع من دائل  
 .دائن  االجنة 

االجنةووو :  وووادوووااد ىثولل من البن تب ض النوووا زاب  نصووووووووووووووفيووو دت ووو  الة وووووووووووووولاب  -5
ت تالة وووووووووووولاب الن وووووووووووولي  ت ب  اتداما تهذه األتدام غال ا ما تك ع صووووووووووووغولل Psyllidsال

ي تلا زل  تدا  الجبوز    صوووتمن امثل  ا من ال فاح ال اعنيتم اسووو  دلي األتدا  ات البووو
 تح لل ال ون الن لي  الفنجاني .
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 لاتدام  ي ال  ن ال لبيتمن األن اع الة لي  الصان   
 .,Egeirotrioza verrucifica Long ابلوا اتدام اغصاع الغلب

Hemiptera, Triozidae 

 ,Egeirotrioza ceardi (Berg.) ابلوا اتدام  تدا  الغلب

Homoptera, Triozidae 

 . &Egeirotrioza justa Bur ابلوا اتدام الادم الغلب 

Lau., Hemiptera, Triozidae 

 Egeirotrioza ابلوا اتدام الاغم الن غ الفلاتي 

justa Bur. &Lau., Hemiptera, Triozidae 

 Camarotoscena speciosa ابلوا تج ا  تدا  الن غ

(Flor.), Homoptera, Psyllidae 

 Gynandrophthalma صان   اتدام ال ل   ال لي 

unipunctata Ol., Coleoptera, Clytridae 

 Ampeloglypter sesostris اتدام ال نبصان   

LeCon., Coleoptera, Curculionidae 

 Andricus gallaetinoctoriae زن  د اتدام ال ل ط

Ol.), Hymenoptera, Cynipidae 

 Andricus caputmedusae زن  د اتدام ال فص

(Hart.), Hymenoptera, Cynipidae 

Andricus cecconii Kieff,. 

Hymenoptera, Cynipidae 

Andricus coriaria (Hart.), 

Hymenoptera, Cynipidae 

Andricus gallaetinoctoriae 

(Ol.), Hymenoptera, Cynipidae 

Andricus grossulariae Gir,. 

Hymenoptera, Cynipidae 

Andricus hartigi (Hart.), 

Hymenoptera, Cynipidae 

Andricus insana (Westw.), 

Hymenoptera, Cynipidae 

Andricus kollari (Hart.), 

Hymenoptera, Cynipidae 

Andricus lucidus (Hart.), 

Hymenoptera, Cynipidae 
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Andricus multipicatus (Gir.), 

Hymenoptera, Cynipidae 

Andricus seckendorf Wacht,. 

Hymenoptera, Cynipidae 

Aphelonyx cerricola (Gir.), 

Hymenoptera, Cynipidae 

Cynips quercusfollii L,. 

Hymenoptera, Cynipidae 

 . &Leptocybe invasa Fish زن  د اتدام الو ىال   س

Las., Hymenoptera, Eulophidae 

 زنابير البذور
ا ض  من غ ووائي  األجنة  تتبوو ب Chalcididae ن اع ح وولي  ت  ع دائل  تهي دال 
ملب سووووو   خبوووووادل Megastigmusمن الزنااول خاصووووو  ال اا   من ا لجنس  تلك األن اع

صووووغولل  . تالة وووولاب Firل ذتد  ن اع دايال من البخلت ياب خصوووو صووووا  ن اع ال وووو ح 
تبووو  بل ا  الةجم سووو داء الل ع ا اماب صوووفلاء تاالناث ل ا اعالب تضوووع ايض   يل 

الوللاب  ا الفنس ت غذى ي غلس ايضووووووووووووو ا  ي م الض األزهاد خاا  تاخل اللبيع تب 
خلت  تب ا  األم ن  دلي ال ذتد النامي  تتبوووووووووووووو ب تلف ا ثم ت ة ا إلي دذادى  ي نفس

تللب . حيات ا ال ذتد تت اتد دتدل امل  تنلض لنفبوووووووو ا  ليق الخلت  منالة وووووووولاب الك
من الوللاب ل ام آخل  ال  اء تب ن الوللاب إلي اللبيع ال الي ثم تن ل تلا تب ن نب  

 .ی  ة ا إلي دذاد ثم ت
  Leaf webbersثالثًا(: ناسجات األوراق 

تاح  هذه الظاهلل  ي ح وووووووووووووولاب الةلشووووووووووووووفي  دام  تاكثل ما ت ضوووووووووووووو   ي دائاب 
Gelechiidae, Geometridae, Tortricidae  بثا ح ووووووووولاب جنس Cacoecia 

ت وواجم ال لادم تتلبل تتةزم ائوو  الن وواتيوو  تالوللوواب ا ووا الفنس تليش دلي ىثول من ال   
كثولا من األتدا  مع ا ضووو ا اانبوووج  حليلي  غول من ظب  م  ن  د وووا ل يةا ت ي احا 
 ن اع الايااع القياس  تضم الولل  األتدا  ال لفي  لل لدم  ي حزم  مة ب  تمع اس بلاد 

ج  تنام الولل   ي النب  تضوووووووووووووويس الي تلك الةزم   تدالا لادال   خلى ت ي الن ال  ل
 تباما م  نا دلضا مبوزا ل ذه اال  . هاتدالت ال لدم 
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األتدا   تةزمدلي ال لادم ال لفيووو  تهنووواك ت غوووذى الوللووواب  Gelechiideت ي دوووائلووو  
 ىاتدل الجازتع. Pyralidae ح لابالصغولل م ا. تىذلك تف   ىثولا من 

 من الة لاب الناسج  لألتدا  تالببجل   ي ال  ن ال لبي ما يلي:
 األشجار الناسجة ديدان

Malacosoma sp 

Lasiocampidae:Lepidoptera 

يللات ا  تهي  ن اع غول شايال الضلد دلي األشجاد ت ثلها دلي األتدا  مةاتدف ت  ااه
الكامل    ي ى ع  جبوووووووووووام ا مغ ال تباما ا ووووووووووو ولاب ىثيف  مخ لف  األل اع. الة ووووووووووولاب

داكن .  ا ض داماب تخ  طم  سوووووووووووووو   الةجم لغلب دلو ا الل ع األايض مع تج د 
تضوووووع   شوووووجاد الغاااب ىال ل ط تاالكاسووووويا تالصوووووفصووووواف تااللم تغولها. ا  تتصووووووب ىثول 

ت جبع  االناث ايضوووووووووووووو ا دلي األ لع تاألتدا   ي ى   تتغ يه ابادل لزج ف ا ا الفنس
الخو ط الةليلي   الوللاب لل غذل  دلي األتدا  تال لادم لألشجاد تتنبس ىبياب ى ولل من

دلي نفس ال ووووووووووجلل.  ب  وووووووووواا   تال ي تليش  سووووووووووفل ا تت غذى تتن ن  من م اع عخلال
مل صوون  ااأل لع تالجذتع  تدناما ي م نب ها ت ة ا إلي دذادى  ي شوولانق حليلي  خ وون 

   ض ا جو  تاحا  ي البن .لثم تخل  الة لاب الكامل  ا ا دال  ساايع. ت 
 Casmating Insecysرابعًا( صانعات االكياس 

ىثول من األن اع الة ووووووووووووووليوو  لووا لليش   د ات اكثل من اال  اد داخوو  غاف ات   ي
كيس مخ ل  م  وووواين الب اد  بثا تليش ا ض الوللوووواب تت  اجووووا ا ض ال ووووذادى  ي 
 كياس. تىذلك لا ي ضع ال يض  ي  ن اع  خلى من االغفل  غولاع البنص د اصان اب 

 ب  م  ا اثناء تةلى ا اكياسا تغلف ا.االكياس  ي هذا ال اب هي تلك اال  اد ال ي تة
تت ضوووووووو    ي   دب  االكياس ااد  صوووووووو دها  ي اللتب األدلي تذاب ال   د ال ام تال 
ت ووووواها اال ناددا  ي اللتب األدني الذاب الذنب ال ووووو لل تذاب الذنب النا زت تيب ن اع 

 تنبم االكياس حبب   ي   البادل ال ي تضع من ا الي:
 يل تال بع تغولها.ل زل من الة لل ذات ا ىالة كياس من م اد مفل  -1



 
 

196 

 

 حياة الحشرات نباتية التغذية

 كياس من م اد خادجي  مخ لف  البصوواد اما مضووا   ات غول مضووا   للب اد الذاتي   -2
اال لاز تتخ ل    ي   دب  االكياس ىثولا   بن مجلد نبوووووووووووويس خفيس دلوق الي  كياس 

 م ون  ال ك ين شايال ال باسك تالث اب.
الن اتاب  ألتدا ت ب  نبووووويجا حليليا دلي البووووو   البوووووفلي  Crytolechia في يللاب 

تهناك  لضوووا ي م ال ة ا الي دذداب ت ي الخنا س  ال تغاددهاتتليش داخ  هذه الخيب  
تليش الوللاب  ي  كياس مث    دلي اال لع تهذه  Attelabinaeال اا   ل ةج دائل  

تلصق اكياس ا الي  Acrobasidaeاالكياس ت بل ا االناث ال الغ  من األتدا  تيللاب 
الفلتع األك ل حوخ تلب  ا جواا تمع حل ا اللبيع ت ةلك هذه الوللاب ااكياسوووووووووووووو ا الي 

م اال لع حوووخ ت غووذى دلي هووذه ال لادم امووا تلووك األن اع ال ي لب  دلي خووفن ال لادم الب
ال ي  Psychidaeت ةلك يللات ا اةلي  اكثل تهي حامل  اكياسوووووووووووووو ا  بن ا ح وووووووووووووولاب 

اليه اةلي  تببا   تام ون ت ي ال  اء  ت جهيللات ا حامل  اكياس ا  ي ى  م اع  ت ةلك
 تب ن هذه الوللاب تمع اللبيع ال الي ت اتد ن ا  ا اةلي  ا الب  ادل.

 ن اع الة وولاب ال ي تضووع اكياسووا للول  ال اد نبوو يا تالوللاب هي ال  د الةام  للكيس 
االكياس تاللتب ال ي تب از يللات ا ا ذه الظاهلل االلغم من انه لا ي م ال  ذيل  ي هذه 

تهناك مصووووووادين  تب ض الةلشووووووفي  تنبوووووو   ابووووووي   من الغبال . Trichopteraهي 
: البصوووووووووواد األتا مبثا  ي الغاد الل ااي  دئيبووووووووووون للةليل الذل تضووووووووووع منه االكياس

ي جا  ي تالبصووواد الثاني ه  غاد الببووو قيم تتة داب انااوب مل يجي تالبصووواد األتا 
 دتب الةلشفي  تالغ ائي  اونبا ي ض  البصاد الثاني اون دتب ال   ي  تالغبال .

تىبا سووو ق ذىله  اع الوللاب ال ي ت ب  اكياسوووا لب ن اع تنبوووم الي صوووان اب االكياس 
ال ي  الةليلي  تصووووووووووان اب االكياس الغول حليلي  تيب ن اع ت   ل اال لازاب ال ووووووووووبلي 

مث   Cooinellidaeالن ووووووووولي  تيللاب ا ض دائل  تغ ي اجبوووووووووام ا ض الة ووووووووولاب 
الب بنس تالكلس  ليس خ  ل  تلي   ي دب  االكياس البةب ل  تهناك  ن اع تةب  م اد 
مخ لف  دلي ا  دها ألغلاض شوو ي ىبا  ي ح دياب اللداشوواب تذااب ماي  ال ي ىثولا 

الللي    Hemerobiusما ت وووووووووووووواها تهي تةب    اتا  وني  دلي ا  دها تىذلك  ولل  
 من اسا النب ت تضع انالا  لائب ا دلي ا  دها.
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 امثلة للحشرات صانعة االكياس:
تب ضوووووووووو ا  ي دت   الةلشووووووووووفي  ت جا  ن اع مخ لف  من االكياس تغل  الوللاب تال ذادى 

نباذ  دايال من األن اع صووووووان اب  Pyralidaeمث ج تب ضوووووو ا مةب ا تتة ل دائل  
ول اون با تبووووووووووووووليش تىل ا ت ب  انفالا م  ن  االةليل تالج  بلاالكياس   ناك ديااع ال

االةليل. تباللغم من اع ى  هذه االن اع  ا  تىذلك  اتدل ال ووووووووبع ت ب  انفالا تتغلف ا جوا
مةب ل  اال ان ا لا تغادد اكياسوووووو ا األتلي تت ب  اكياسووووووا ثاني  غولها  ال ت ب  اكياسووووووا

ت بوو   N. obliteralis الن عتيللوواب   Nymphulaتمن اجنوواس هووذه ال ووائلوو  جنس
من  جزاء صووووووووووووووغولل من  تدا  زنااق الباء تتليش  و ا تت ةلك حامل  مةب ل   كياس 

األتدا   تفلزهاالتىبوويجون الذل ي جا دلي هوئ   ناقي  ح ا الكيس الذل  تتن فشإلاها 
 الةي  البصن ع من ا الكيس ىبا س ق ذىله.

تاكياسو ا  .Coleophora sp  ا مةب لتمن ح ولاب الةلشوفي   لضوا ال ي ت ب  اكياسو
 . زيلاال  ال ا  ض الب اد البلف    االةليل تالبغ ت ب  من األتدا 

الل اع تة ياب نباذ  دايال  Tinidaeتدائل   Psychidaeتهناك ح وووووووووووووولاب دائل  
 .Tinea pellionellaدتدل البااس ذاب الكيس  لألذهاعلةاماب االكياس تاللب ا 

ت ب  اكياسووووووووووووووا من ح و اب اللم  تاألتدا   Trichopteraتىثول من ح وووووووووووووولاب دت   
تاالخ وووووووووووووواب تغولها تذلك للب تة ل ا الي دذادى اما  ي دت   الغبال     ب  يللاب 

اكياسا مةب ل  ات ثاا   من ح و اب اللم  تب ض الب اد  Hydrophilidaeالـ      ا ض 
جنة  ت ب  شووولانق تاكياس ت كثلها شوووو دا تغال ي  ح ووولاب شووو  ي  االالن اتي  البخ لف . 

 .Hemerobiidae Chrysopidaeهي تلك ال ي ت بل ا دائاب الو
 (Leaf-Crumplersخامسًا(: صانتعات الكهوف )

تليش الوللاب  ي  كياس  حوخاخ ا ا ابووي ا  صووان اب الباجئتخ ل  هذه الفئ  من 
مخلت ي  ال    غول من ظب  تصن  ا من األتدا  تح و اب ال لاز ناسج  إلاها اص دل 

الولل  داسووو ا  منهتاألخل تخل  م ج ال غول ملبووواء تي  ع  ل  ا ال  وا ضوووينا مبووواتدا 
ات الك   ىلبوووا تنووواموووج  ي النب  تىثول من الوللووواب  البلجووول ي حجم  ال  غوووذى تتزيووو

ائ ا  ي هذا البخ ا ت ي اللبيع تخل  الوللاب ثاني  ل كب  حيات ا ثم تغاد تنضووووووووووي شوووووووووو 
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 Wireola indigenellaداخ  ى ف ا هذا تمن  تضوووووووووووووو  األمثل  دلي ذلك ح وووووووووووووولل 
 اضلاد ل ا.  وللات ا تصوب ال فاح تتب ب

 
 (: أنواع مختلفة من الكهوف التي تصنعها الحشرات1-8الشكل )

 صانعة المالجئ نماذج حياتية للحشرات
 The Apple Leaf Roller ألوراق التفاحالدودة الالفة أوال( 

Archips rosana (L.) 

=Cocoecia rosana)) 

Tortricidae  

Lepidoptera 
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 تن  وووول الة وووولل اصوووو دل دام   ي م ظم منا ق زداد   شووووجاد ال فاح  ي ال الم خاصوووو 
الب  سووووول ت لبووووو ون تل ناع تسووووو ديا ال اللاب الب ةال تىناا. تتن  ووووول  ي من ن  ال ةل 

. ىذلك تن  ووووول  ي تسووووول تشوووووباا ذلك تلىيا تالو ناع تاتاسووووول اتدباتاالددع تى تمصووووول
 ال لا .

 :تاريخ الحياة
 بضووي الة وولل سوو ات ا ال وو  ل  ي   د ال يضوو . تي ضووع ال يض دلي االتدا  الةايث ت

-30تاال لع ت ي ا ض األحياع دلي الجذع اللئيس لل ووووجلل  ي مجاميع ت لاتح مااون 
ايضووووو  للبجب د  ال احال. يلصوووووق ال يض دنا تضووووو ه ابادل صوووووب ي  تبن ه من  100

لغ ي اب اد  ائي  نادب  ذاب ل ع اني  ت دمادل لةباي ه من حاالب با البوووووووووووووون ط  
 الب  ل  . ال نس

 اواء تف   ال لادم الزهليو  تحواا تف   األتدا  ت ووا  الوللوابلفنس ال يض  ي اللبيع دنووا 
الصوووغولل االزح  نة ها لغلض ال غذل  ال ي تبووو بل لبال شووو ل تنلي ا. تالوللاب م  اين  

االنس  ت3/4ال لكن ا اصوووووو دل دام  ذاب ل ع اخضوووووول شوووووواحب. تدناما ت لم الولل  الل ع 
ت حيانا تزح  الوللاب تجاه جذع ال وووووووووجلل ت ا  اال  ذد داخ  األتدا  البل ف     ال  لن ا

شووووووولنن  دقين  ل  ذد اااخل ا. ا اها تخل  الفلاشووووووواب خاا  تنبوووووووسحوخ  ات الي اال لع
 ز. تخاا الام للول  من خلت  الفلاشووووواب  لن ا ت ا  اال زات  ل ضوووووع بتت شووووو لل حزيلاع

 .ح ي اللبيع النادم ال يض الذل لب ج
 النفضوووووي  األتدا  تم ظم اشوووووجاد الغاااب تب ض ت اجم الة ووووولل جبيع ان اع األشوووووجاد

 ادااد اال   حبووب البوونون تدنا ان  ووادها نيلل تالن اتاب ال  وو ي . تت  ا بال ووجولاب الب
 خبووادل  ي االن ا  تخاصوو  دنا ٪90-80 لع ضوولدها ل  ع االغا لا لصوو  الي  ا ووال
 الصوغولل ذاب الل ع ي  لغلض الب ا ة . تت واها الوللاب ئاسو خاام الب وااب الكيبا دام

 سيإلي األخضوووووووووول ال ني ال ي ت غذى دلي األتدا  تال لادم ىبا ياح  نبوووووووووو االخضوووووووووول
ح ا األتدا  تالووذل لبوووووووووووووو ووب  ي حووالوو  جفووا ووه ال فوواف ال دلوو  تغووال ووا  الةليلل  الوللوواب

. تت بث  تغذل  الوللاب دلي الزهلي الخو ط الةليلي  ح ا األجلاس  ماتنبووووووووووووووس الوللاب
اتفا  غول من ظب  ال    س ةي   ت ملىزي  الب لع داخ  الثباد   ب الثباد الصغولل ا
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البصووواا . تدنا اشووو ااد افصووواا   لع االشوووجاد ت جلد تباما من اتدال ا. تياح  تج د 
الل ع دلي لل  األ لع تالجذع اللئيس لل ووووووجلل تت بوز ثباد  الخو ط الةليلي  ال يضوووووواء

 ي الااكن ىبا اع اش ال ا تك ع م  اتل .الصاائ األشجاد البصاا  دنا الجني ال ن ا
 (ذات العش )جادوب الصنوبر دودة الصنوبرثانيًا(: 

Thaumatopia Pytiocampa (Denis & Schiff) 

Thaumatopoeidae: Lepidoptera 

 ل اد   تدبا تتلىيا تسووو ديا تاألددع ت لبووو ون ت ي اكثل تن  ووول هذه الة ووولل  ي جن ب
 تهنوواك  ن اع من ووا شوووووووووووووووايووال الخ  دل دلي غووااووابح ض ال ةل األايض الب  سوووووووووووووولف 
 الصن بل  ي ى  من س ديا تاألددع.

 تأريخ الحياة:
دلي  تن ووووول الة ووووولاب الكامل  اا ااء من حزيلاع حوخ ت زات  ثم تضوووووع االناث ايضووووو ا

 ت   تدا  الصوووووووون بل. ي ضووووووووع ال يض  ي مجاميع ا وووووووو   صووووووووف ف م  ازي  دلي تدين 
ا ن  ال يض االةلاشووووووووويس الذه ي  من يثم لغ  تدل ون  ت دلي األغصووووووووواع الصوووووووووغولل

 .ايض  300 - 100األنثي. تي لاتح داد ال يض  ي ى  مجب د  من 
ل  وووووو    ال غذل  دلي األتدا  تت جبع  ي سوووووواايع ثم ت ا  الوللاب  4 -2 م الفنس ا ا ي

االن اد اما  ي  مجب داب تنبس ى  من ا     األتدا  د ا من نبيس حليلل تب ن فيه
ال وووووووووووووو اء   اخ  الوللاب لةون  تتظ  ه ذا إلي  عاللو   اع الوللاب تخل  منه لل غذل 

ال الي دناما ت ة ا الوللاب إلي   ي دتد س اب ش  ل م جب    ي  د اش ا إلي اللبيع
 سووفله دلي دبق ابوويل ال ي جاتز  دذادل اون األتدا  الب بووال       سوو   ال لب   ت

 .حون تخل  الة لاب الكامل  ني ال ذادى ه ذا ح ي  تاخل  لادسم. تت  2-3
 ع  ت غذى الوللاب دلي جبيع  ن اع الصووووووووووووون بل.   جلدها من  تدال ا تتضووووووووووووو ف اف ىبا

 األنبووووووج  الةليلي  ال ي تصوووووون  ا الوللاب ل ب   د وووووواشوووووو ا تؤثل دلي النب اب ال لفي 
الوللاب  ألضلاد ال ي تةاث اإلي ا اافضا  . هذا ا    ج  تيص   ل ن ا مةبل  لألغصاع
 .حوخ ت ب ب  ي احااث ال  اااب جلال  شايال دلي األصااع اافنباع
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 دودة الربيع الناسجة: ثالثًا(
Ocnogyn a loewii Z. 

Arctiidae:Lepidoptera 

 ت ووو   نوت   ل دتدل اللبيع الناسوووج  تاحال من اع اب الة ووولي  ال ي اااب خاا البووون
من  ال ايا  ي مةا ظ  نون ى خ لا لجب  ع ل ب  حبووووووواب له. خاصووووووو  ت ن ا تصووووووووب

  ذه اع    للغاااب ال  ائ  الن اتي  سووو اء من مةاصوووو  الةن   ت ال بووواتون.  ما االنبووو  
ىبا  ن ا ت اجم  الغاااب  صووووووو ةج خ لل دلي ال ادداب تالن اتاب الصوووووووغولل  ي م وووووووات 

 . لضا  شجاد اللتبونيا
 :ياةالح تأريخ
 األناث الة ووولل  ي الف لل من ت ووولين الثاني الي ىان ع األتا. تب ا ال زات  تضوووع تن ووول

 ي  ال يض ايض ا  سف  األتدا  الب بال    ت تةج األحجاد     س   ال لب ف ي ضع
. ايضووووو  800-500 مجاميع تة  ل البجب د  دلي دال مئاب من ال يض تصووووو  إلي

الثاني  النصوو   صوو  شوو اط ثم ي ا  االفنس خااي ني ال يض من ىان ع األتا إلي من
جبي ا  ي  ت ووو لك من شووو اط تت جبع يللاب ال بل األتا تةج خيب  من نبووويس حليلل 

تتبووووو بل الوللاب  ي ال غذل  اسوووووف   .لي الن اتاب  ت األدغاا الب   للنبوووووج ا تت غذى د
النبووووويس الةليلل. تمع تنام ا  ي النب  تتصووووو ل ا دلي ادبادها األخولل ت فل  تت ةلك 

 70الي منا ق ا وال حوخ ت غذى الوللاب اصووو دل انفلادل  تي لم م  سووول دبل الوللاب 
ح و اب  األتدا  الب بوووووال   تبون  سوووووف  اها الن اتاب تت ة ا الي دذادب ي ما . ت لك ا

  د ال ذداء   لل   يل  من  تيبوووووووووووووو بل سووووووووووووووم 15 - 5ال لب  تدلي  دبا  ت لاتح من 
الكامل  تل ذه الة لل جو  تاحا  الة لاب إلي ت لين الثاني حوخ تخل  باعيمن ص  ن

  ي البن  تةج التف ال لا .
 نبمال الوللاب دلي األتدا  تال لادم الغضوووووووووووووو  للن اتاب ال ي ت اجب اف ىبا ت ل  ت غذى

 األدباد النامي  ن يج  لنبووووووس الكبياب الك ولل من الخو ط الةليلي ف تيزداد الضوووووولد  ي
األتدا   من األخولل خاصووووووو  ال بل اللااع تالخامس حوخ تلك  الوللاب مبووووووواحاب ى ولل

 تال لادم.
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 تدرن القوغ منرابعًا(: 
Pemphigus lichtensteini Tullg. 

Aphididae:Homoptera 

ت لب ون  تآسيا تب ض دتا ال ل  األتسلف تي جا  ي ال لا  تس ديا ين  ل  ي  تدبا
 .تاألددع تتلىيا. لصوب دال ساالب من الن غ األس د  ي من ن  الب ص 

 تاريخ الحياة:
داخ   ات ا ال وو  ل دلي صوو دل ايض  لدل  ت ابجاميع صووغولل تنضووي هذه الة وولل سوو

 Populus nigraغ األس د ه  الن  دلي ال ائ  األصلي ت  النالب  تال  دماب الالادناب
الصوووووغولل  الة دياب. حوخ ت ا  بووووواعيي  اىء ال يض  ي الفنس  ي اتاخل آذاد تاتائ  ن

األتدا  ال لفي   ي  ل ادا تالب لت   ااسوووم األم اب  ي تبووولق األغصووواع تتبووو نل دلي
 ال لادم الةايث  ال ف   .. تت غذى اام صاص ال صادل.

 ىبثلي  اسوووووووووووواياألتدام  ي ال ك ين ح ا الة دياب م  ن  ما ل وووووووووووو ه ا   لذلك ت ا كن يج 
اسوواايع  ادب   ال وو   ذاب   ةاب  لل  صووغولل تصوو  االم الي ملحل  ال ل غ ا ا ح الي

 تا األمل ثم   ي ا اها ت ا   ي ال كاثل الاجنبووي تتالدل ا لاد صووغولل تك ع للول  ال اد
اداادها  یالصووووووو إلي حزيلاع تتصووووووو  الي بووووووواعين تزداد اال لاد تاديجيا خاا الف لل من

ا ض األ لاد    تاخل الووواد ت  وووا  ي  لدا / لل دم ال احوووات ۳۷۲خاا  تاخل حزيلاع ال
البجنة  تادى  ال ائ  االصوووووووووووووولي إلي  األ لادالبجنة   ي الظ  د  ي األتدام ثم تن ن  

دليه م كاثلل حوخ تبوووووووووووووو نل  Cynodon dactylon ال ائ  الثان ل ته  ن ع من الثو 
 يل ا دناما تك ع ا لاد مجنة  ت  د مہاجلل  اتاخلی ل ال  جياا تح  ا  جنبوووووووووووي الا  تكاثل 

 داخ  األتدام النالب  تالب ك ن   ي اللبيع البوووووووووووااق تهناك ملل ثاني  إلي  شوووووووووووجاد الف غ
. تياح   ع الذى د تف   جنبوووووووووووويا ت بوز فيه الذى د تاالناث اجو األ لاد تضووووووووووووع هذه

األ لاد الجنبووووي  صووووغولل  1. 3حوخ تصوووولج النبوووو   الجنبووووي  اون با الي  دادا األناث
ملم  0.62مجنة  الذى د  صووووووووغل حجبا من االناث  و لم م  سوووووووول   ل ا  غول الةجم

ملم لانثي. لةاث ال زات  تتضع ال يض خاا ش لل ت لين األتا  0. 95وووووووووووووومنادن  ا
  نل تذلك  ي ال ووون    ت الثنالا. تضوووع ى  انثي مخصووو   ايضووو  تاحال الثاني نيتت ووول 
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ال يض موال  تيظو  .اواأل لعللبوووووووووووووو  ح الوااخليو  لألتدام تدنوا  مواكن ال فواء تلوك األتدام 
ال الي دناما  آذاد سوووو اب   يل  تصوووو  إلي خببوووو  شوووو  د من اتائ  ت وووولين الثاني إلي

 .الةيال دتدل ل  اتد الاألم ابتالفنس ملل ثاني  تتخل  الة دياب  ف ي  ا
 الكبل ا صاا  ا ذه الة لل الي جفاف نب   ى ولل من األ لع تلا تب ب ال جللاف تؤدل

 جوت ل لب ن  ي حال  افصووواا  ال وووايال. تمن الاداسووواب ال ي  جليج دلي هذه الة ووولل
اسوووووووووووووو نلادها تتك ين ا  تل   هذه اع    ي   لل تةلك الة دياب  ا ة دج الب وااب لب

 .باعيآذاد الي اتائ  ن.  ل  ي الف لل من اتاخل لألتدام
  :خامسًا(: زنابير اورام البلوط

ف Cynipidae لصوووووووووووواب ال ل ط  ي ى  منا ق زداد ه الن اع من الزنااول ال اا   ل ائل 
ن ع الزن  د  لةبووووبتين س دن االصوووواا  حاتث ت دماب تخ ل   ي  شوووو ال ا تاحجام ا 

. تي جا  Andricusس ف تاغل ي  تلك األن اع من الزنااول ت  ع جنالببوووووووووو ب لاصوووووووووواا 
ن دا دلي ال ط  21 دلي ان اع ال ل ط ال ووووووووووووووائ    ي ال لا  ال ايا من ال  دماب من ا

 Quercus aegilops ن دا دلي ال ط االك  15ت Quercus infectoriaال فص 
تاألتدا  هي األنبج  البفضل   . غول  ع ال لادملإلصاا جبيع اجزاء ال جلل م لض  ت 

تل ج د يللاب الزن  د اااخل ا از  ال دم ىلد     من انبوووج  ال وووجللدن غولها. تين ووول 
الخاص لك  ن ع تب ا الفنس ت غذى  آع انثي الزن  د تضووووع ايضوووو ا  ي النبوووويس الن اتي

 .الوللاب داخ  تلك األنبج 
 :تاريخ الحياة العام

الجنبووووووووووووووي    ج د ن دون من األجياا الب  اق  ف  الجوي بوز تاديخ حيال هذه الزنااول ا
جنبووي  الضووا  دالظ ل  ي  تاخل ال وو اء تت بوز ا لاده إلي ذى د تاناث ت زات  مخلف  ا ل 
الجو  الاجنبي  تب بل لف لل لصولل من اتاخل ال  اء إلي  تائ  اللبيع ال الي ثم تخل 

  لل   يل  تذلك من  الذل ي كاثل الي ا لاد ىل ا من األناث تهذا الجو  لبوووو بل ن ووووا ه
 تتب از األتدام ال ي تةاث ا األ لاد الاجنبوووووي  ا  ل فثانييس ح ي ال ووووو اء ال تائ  الصووووو

الجنبوووي   الةجم تتضووو ح ال ك ين تالصوووفاب الخادجي  ا  س االتدام ال ي تةاث ا األ لاد
اكثل تلك األتدام اهبي  ه  ذلك  تل   .مبوزل البام  الخاصو  لو  ي صوغولل الةجم غ
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 Andricus الوو ووفووص زنوو وو د بووووووووووووووو وو وووووووهالوو ووفووص تالوووووووذل ل الوونوو ع الوووووووذل لبوووووووووووووووبووي

galioetinctoriae: Cynipidae  الزن  د الشووجاد ال ط ال فص ذلكاإصوواا  تين ووا 
Quercus infectoria  ذاب ل ع اني  ات  مصفل ال    تاالتدام ىلسي. 

 حوخ : ن ع األشوووووووووجادتؤثل دلي تك ين اتدام ال فص من ا ع هناك دال د ام   ياح 
 اصووووووووووون  لخ ل  ن ع ال  دم ااخ اف  شوووووووووووجاد ال ل ط  ناح   ع تدم ال فص لخ ص

 اشوووووووووووووجاد لذا  اع تك ع ال  دم  ي من ن  ما ل  با دلي ت اجا infectoria .Qال ل ط 
اجزاء  جبيع تالضوووا   ي   نب  ال وووجلل حوخ لجب ت ا ل .ال ل ط البخ صووو  اذلك الن ع

لخ في  لا ف  بثاحيات ا الكامل   و ااا  اد ل ل بل ال ووووووووجلل ال ائل  الضوووووووولتدي  للة وووووووول 
دلي  ال  دماب  ع ىثا   تجا ىبا زن  د ال فص  ي احا البوووووووووووووونون تذلك لنل  ال زهول.

تلثول البناخ  اع  تازدحام األشوووجادف تهناك ال وووجلل دبل مع األشوووجاد ت ناسوووب د بوووي 
ف الظلتف ااخ ا خلى كبي  ال فص الناتج  من اشووووجاد ال ل ط تخ ل  من سوووون  الي 
 لبل  صووو  شووو اء لاسوووي.الج ي  تخاصووو   صووو  ال ووو اء حوخ ل ح  لل  األن ا  دناما 

 ع الن ع الببوووو بل تاخولا  نا تجا  من ال فصف ان اج اتدام ال نال  ا ا يؤدل الي لل  
دتبلتس تدام ال نال  اه يؤدل الي لل  حاصوول ا من ال فص. تلا اون  ألشووجاد الغاااب

حوخ ي م  دبو  ال نص ين  وووووووول  ي غاااب شووووووووباا ال لا  تلكنه ي لىز  ي مةا ظ    ع
من  %20% من البةصووووو ا الكلي لل فص ت50 سووووون يا  ت لم ح اليجبع ىبياب ى ولل 

 من زاخ . %10مةا ظ  البليباني  تده ك ت
 ي م ظم   ي شوووووووووووووو ل تب ز  ي ا ض البنوا ق اال ان وا ت واا ت وا  دبليو  جبع ال فص

لجبع  ي شوووووووو ل آب تتبوووووووو بل ا ا ذلك إلي ت وووووووولين الثاني. اع ال فص الذلالبنا ق  
حامض  م  لا ل  ع صوووووووووغول الةجم تذت ل ع  خضووووووووول تية  ل دلي نبووووووووو   دالي  من

لل ن  دينوواد 400 ال نيووك. ت لم القيبوو  ال جوواديوو  لل فص  ي ال لووج الةوواضوووووووووووووول ح الي
 1969سن   اص ال احاف  ما ىبي  ال فص   ي تخ ل  من سن  إلي  خلى حوخ الم ح

 ال جادي  . تت  با قيب  ال فصناديد 160 ن تىاع سووو ل ال ن ح الي  1100ح الي 
دلي  تلىيا دلي ما لة  يه من مادل حامض ال نيكف حوخ لة  ل ال فص الب ج د  ي

دالي   نبوووووووو   % حامض ال نيك. تت بث  قيب  ا ال جادي   ي اح  ائ ا دلي60ما لنادب 
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الصووووناداب  من تيبوووو  ب  ال فص تبقي  ال  دماب  ي ىثول%ت 60-40من ال لنوناب ال
تال ووو ل  الصووو فم من ا صوووناداب األدتي  ال  ي . تب ض الصوووناداب الكيبياتي  تصووو 
اسووو خلا  تنوناب  ات تالجل د الباا غ . ىبا  ع هذه األتدام لا تبووو  ب  ى ل  للةو اناب

 .الجوال الني  تون تال ي تب خام ىب وا ح لل  ت صناد  ان اع االح اد
 ن واتيو  جزاء مخ لفو  ال وووووووووووووو و  دلي  ا  ال وايوا جواا من الزنوااول ال ي تةواث  تدامو تهنواك

ال الي  ل  ض من  تاألمثل  تالبن  ووووووولل  ي شوووووووباا ال لا  م  اين  من  ن اع ال ل ط الثاث 
 Cynipidaeتلك الزنااول تال ي ت  ع جبي  ا دائل  

1. Andricus gallaetinctoriae Ol. 

2. Andricus insana Mayr. 

3. Andricus hartigi Hart. 

4. vandricus caputmedusae Kieff 

5. Andricus coriaria Hart. 

6. Cynips quercusfolii L. 

7. Andricus lucidus Hart. 

8. Andricus tomentosa Trost. 

9. Andricus seckendorfi Wacht 

10. Andricus cecconii Kieff 

11. Andricus grossulariae Gir. 

12. Aphelonyx cerricola Gir. 
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 المقدمة
التي  مادة غذائية هامة لمجموعة كبيرة من الحشرات للنباتيمثل السطح الورقی        

اآلفاات  وفي حاالاة ودود مثاال هاذ على النباااتاات   يعتبر البعض منهااا يااااااااااااااا  ا  ال طر
تعوض ل النها تملك عادة كمية من األوراق ا  كثير  رضر تت ال النباتبأع اد متوسطة فان 

ووةاااوع اع اد    اال انه بزيادة اإلةاااابةناياااين عن مثل تلك االةاااابةأي فق  بساااهولة 
بشاا ة ان لي يقضااي  يصااا  النبات الحشاارات من الت ت األوراق ىلى الحالة الوئائية فان

األوراق مفادئة وذلك لع م الق رة  عليه تماما وكثيرا ما تصاااااااابح الحاالت الوئائية بأت ت
  ولذلك فان اولی المتعاقبة سااااااايامو في العلى تتبع الزيادة المساااااااتمرة في اع اد الحشااااااارة 

المسااااتمرة ال قيقة الع اد الحشاااارات  مثل هذ  االةااااابات هي الم ح ة مكافحة وسااااائل
 ولل روف البيئية المحيطة بها 
 -:النباتتأثير أكالت األوراق على 

والتنفس  بآت ت األوراق ىلى االضااااارار بعمليات التمثيل الضاااااوئی النباتتؤدي اةاااااابة 
  وال نباتوانتقاع العصاااااارات النباتية  مما  ؤدي في النهاية ىلى توق  نمو واضاااااعاف ال

 مجاميع لمهادمة يجعل منها عرضاااااااة النباتيقتصااااااار األمر على ذلك بل أن ضاااااااع  
في  أنواع النباتات للحان وال شااااااااااا   وت تل حشااااااااااارية د   ة ك نافس القل  وحفارات ا

 أق ر)الصااااااانوئر   تحملها ل ةاااااااابة بآت ت األوراق فمث  تعتبر األياااااااجار الم رو ية
   ن االيجار ذات األوراق العريضة )القوغعلى تحمل االةابة م
ويؤثر األنواع موسمين او ث ثة متتالية  ؤدي ىلى االضرار بكل لغير أن تكرر االةابة 

منتصااااا  في  على دردة التحمل فاالةاااااابة الشااااا   ة التي تح   ا  االةاااااابة كثير  ميعاد
بعكس النبات ي غالبا ماتنهي حياة مالصااااااايع تقضاااااااي على كل المجموع الورقي والبرع

االةابة في  اةابة ال ريع حيث تعمل البراعي ال اخلة في  ور السكون على تعويض
 النباتل ةاااااااااااابة حسااااااااااا  حالة  ادة تحملهدر  في نوعالنباتات  تتبا نالرئيع التالي كما 

افات القوية والمنعزلة والمزروعة على مس ان النباتاتود  البيئة حيث  ة وظروفالصحي
  الةابةعلى تحمل ا أق راوسع 
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 األوراقأنماط التغذية في اكالت 
 :األنماط األتية ىال تنقسي ات ت األوراق تبعا لطبيعة تغذ تها

 الضاااااارة أو تقرض في األوراق  رقاتها وئالغاتها: وهي التي تاتل قارضاااااات األوراق -1
أوراق مسااااااااااتمرا الي يقها ودود العروق مثل األعمار المتق مة ليرقات قارضااااااااااة  قرضااااااااااا
  البلوط

 الشااااااااااااااكل متبا نة ا  ثاقبات األوراق: حيث تأتل أ وارها بين العروق ةااااااااااااااانعة ثقوئ -2
العروق مثل  هيكلوالمسااااااحة وق  تصااااال في يااااا تها ىلى التهام كل ساااااطح الورقة تاركة 

  الحشرة البالغة ل نفسان دذور القرع العراقية
 بشاااااااارتي ناخرات األوراق : وتتغذى ا وارها البرقية على األنسااااااااجة العصااااااااارية بين -3

ت تل   بيعة  ق و  اخرة اوراق القوغنالورقة ةااااااانعة بينهما انفاق م تلفة األيااااااكاع مثل 
في أعمارها األولى من  تكون  التغذية بين الت ت األوراق حسااااااااااا  أعمارها فهنا   رقات

تكون في األوع ثاقبات ثي  واخرى  الناخرات ثي تصبح مع تق مها في النمو من الثاقبات 
 واح ة في التغذية  بطريقة تصبح من القارضات  غير أن الغالبية منها تلتزم

 -:كالت األوراقالرتب الحشرية ل 
أنواع ات ت األوراق أهمية الى ث ثة رت  حشااااارية أسااااااساااااية هي: حريااااا ية  أتثرتنتمي 

  األقل أهمية تاالدنحة  غم ية االدنحة  غشااااااائية االدنحة  باإلضااااااافة الى بعض الر 
 مثل ذات الجناحين ومستقيمة االدنحة 

 :األوراق من حرشفية الجنحة اكالت
  رقات الضااااااااار في هذ  المجموعة هو اليرقات فقو  وتتفاوت  بيعة التغذية بين الطور

األوراق   قاارضاااااااااااااااات :ويمكن تميز األنمااط األتياة بينهاااالنواع الم تلفاة تفااوت كبير  
الخ  واألمثلة  ال يام   ةااااااااااااااانعاتناخرات األوراق  حام ت االتياسرابطات األوراق  

  المشابهة راق انتشارا في العراق والبيئاتاآلتية تعتبر من أتثر الت ت األو 
 قارضات الوراق -:أول

 م تل  قارضااااااااات األوراق التابعة لحرياااااااا ية األدنحة اهي انواع القارضااااااااات بين تعتبر
حافة الورقة  من الرت   وت تل   بيعة التغذية بينها كثيرا اال ان مع مها يقرض ابت ان
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ضااااااااااااااة غال النموات تآتل في المأتوع من مجردمتجهة ىلى ال اخل  كما ي تل  الجزن 
كما تفعل   ةاااااااااااا بة والبراعي الطرفية ىلى التهام الورقة كاملة حتى مع عروقها األياااااااااااا 

اليرقات في التغذية على  امثلة تت صاااااااااااا  فيهابعض  وهنالك األعمار األخيرة لليرقات
دائما ذى التي تغ Nerice bidentard  رقة حشااااااارة كما تفعلالورقة   أدزان معينة من

  ومن اليرقةمن المحاکات مع يكل نوعا   تنفس الوق ةانعة في على حافة ورقة القوغ
اهي قارضااااااات األوراق من حرياااااا يات االدنحة المسااااااجلة في العراق والو ن العرئي ما 

  لي:
   ضرانالدودة أوراق الحبة -1

Paraocneria raddei Christ 

Lymantriidae: Lepidoptera 

 البروسوئسدودة أوراق -2
Chilena proxima Stgr. 

Lasiocampidae:Lepidoptera 

 دودة أوراق القوغ األسود -3
Cerura vinula L. 

Notodontidae: Lepidoptera 

 يسدودة اوراق السي -4
Plecoptera reflexa Guen 

Noctuidae: Lepidoptera 

 دورة أوراق التفاح الجنوئية -5
Streblote (Nadiasa) siva Lef. 

Lasiocampidae: Lepidoptera 

 دودة اوراق القوغ -6
Apatele aceris L. 

Noctuidae: Lepidoptera 

 قارضة أوراق ال فلة -7
Daphnis nerii 

Sphingidae:Lepidoptera  

 فراية الذئ  البنيه -8
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Nygmia phaeorrhoea Dog. (= Euproctis chrysorrhoea L.) 

Lymantriidae:Lepidoptera 

 فراية الفجر -9
Lymantria dispar L. - Porthetria 

Lymantriidae: Lepidoptera 

 ومن األمثلة الحياتية للقارضات من حري ية االدنحة
 -:اوراق البلوط قارضة

Euproctis melania Staud 

Liparidae (Lymantriidae): Lepidoptera 

 تهادي هذ  اآلفة خ ع الساااانين األخيرة في المنا ش الشاااامالية من العراق حيث انتشاااارت
االنتشار  هذا  رقاتها ايجار البلوط وكثيرا من ايجار الفاتهة واأليجار البرية وق  يعزى 

  كالطيور الحيوية األع ان بعض كفانة الى م ئمة ظروف المناخ او نق  في
 الحياة تاريخ
 منتصااا حتى  النشااااط ظهور الحشااارات الكاملة ابت ان من أواخر ايار وتساااتمر في  ب أ

دنساااية  روائح تموز  وخ ع هذ  الفترة تتمكن الذكور من لقان االنا  وتلقيحها بواساااطة
 وئع  الجنساااااااينمن كل  خاةاااااااة تفرزها االنا  وغالبا ما  تي التلقيح مرة واح ة في حياة

أو كتل مساتطيلة  مجاميعفي  بيضاها االنا  وز تضاعالتزاوج وخ ع ياهري حزيران وتم
البيض  ى  يغطبيضاااااة 200ساااااي  تحتوي الكتلة الواح ة على حوالي  x2 5 1)ابعادها 

 12  يفقس البيض بعاا  البيض بزغاا  ذا لون برتقااالي  تغير ىلى لون القب قر  فقس
على نسااااااااااااااا  بقة من األلياف  كتلة ئع  الفقس تتعاون  رقات كلو  رانيخ ع حز   وما

دزئية أو كلية حس  حجي الورقة  تغطية  ا اليرقاتالحريرية تغطي الورقة المودود عليه
مما يعمل في النهاية على تقار    الحريري ) ثي تسااااااااااااااتمر اليرقات في تقوية هذا الغطان

وت رج للتغذية  تسااااااااااااااكن فيه اليرقات وتحتميحيث  العب حواف الورقة ت ريجيا مكونة
ال اخلي للورقة وعن ما تصااااال اليرقات الى عمرها الثاني يكون العب ق   ساااااطحرض البق

 يكله فق  انطبقت حوافه دي ا واةبح مثل الرزمة المغلفة دي ا وال تكتفي اليرقات اتتمل
رئطها بال يوط قوية د ا بع   ابذلك بل انها ترئو عنش الورقة بالفرع الذي يحملها رئط
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الزالت عالقة التثر من موسااااي يمكن رؤية أعاش ق يمة  لذلكالحريرية الغاية في المتانة 
 سباتهادخوع الشتان  وت ل في  بالشجرة  وتبقى اليرقات في أعشايها ساتنة تماما عن 
لمهادمة البراعي المنتف ة أو التي  حتى الرئيع التالي عن ما تنشاااو وت رج من اعشااااياااها

األوراق الغضاااااااااااة ح  ثة التكوين ثي بع   تق م الرئيع تهادي اليرقاتب أت في التفتح ومع 
 مايس وعن هاواوائل  ساااااانياليرقات حتى أواخر ن ويتي نموا   ذلك األوراق األتثر تصااااالب

للشااجرة وذلك باالسااتعانة ب يوط  رئيسالساااق ال باتجاةاألفرع  على وتتحر يقل نشااا ها 
حوع اليرقات ىلى عذارى تحت األوراق دذوع األيااااااااااااااجار  تي ت واساااااااااااااافل حريرية كثيفة 

ثي ت رج  رقيقةالترئة بقليل وذلك داخل ياااااااارانش حريرية  سااااااااطح المتساااااااااقطة او اساااااااافل
  ولهذ  الحشاااااااارة في ايار للتزاوج وتعي  دورة حياتها من أواخر ابت انا الحشاااااااارات الكاملة

  فقو في السنة واح  ليالعراق د
 البراعي اليرقات الصااغيرة أوع األمر في البشاارة العليا ل وراق ثي في الرئيع تهادي تقرض

اإلةااااااابة  حالة   وفيأدزان الورقة با  غال فتاتلالكبيرة وتسااااااب  تلفها وموتها اما اليرقات 
األمر بموتها    نتهي الش   ة تتجرد األيجار من أوراقها وفي حالة األيجار الصغيرة ق 

ولكنها قليلة على  البلوط فهي ياا   ة على االفةإلةااابة بين عوائل تلك وت تل  دردة ا
أيااااااااجار الفاتهة مثل  بعض   وعلىط البري والكرز البري واألساااااااافن انالزعرور والعرمو 

في ايااجار الوديان  أياا  تكون  اإلةااابةالمشاامب والتفاح والعرموط وق  لوحا ايضااا ان 
  عن المنا ش الجبلية

 األوراق: رابطات ثانيا  
 عائ تها ثني ورئو األوراق أتثر ما يكون في رتبة حرياا ية األدنحة وأتثر عادة تتضااح

 بعض شااااااااه وق  ت Gelechiidae و Pyralidaeثي  Tortricidae ت صاااااااصاااااااا هي
على غزع كمياة  باالقا رة كال رابطاات األوراق   وتمتاازرتباة غما ياة األدنحاة من األنواع

وغااالبااا مااا  تي الرئو  األخرى  األوراق أو أدزان النباااتو بهااا ئتبيرة من ال يوط التي تر 
اليرقة بع  كل دفعة حتى تج   تنت ر بتحزيي األوراق بال يوط الحريرية على دفعات ثي

ثي تصاااااااااانع حزمة د   ة من ال يوط  األوراق ال يوط وتنكمب ويقصاااااااااار  ولها وتشاااااااااا 
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غراض التغذية فهي ت  م أ  راتالحشاااااااااااااا بين األوراق وهكذا  وت تل  أغراض ثني ورئو
  للحماية من األع ان وكذلك ی ووضع البيض والتحوع ىلى العذار 

 الحري ية ما  لي: الرابطاتومن اهي 
 براعي الشرئين دودة -1

Choristoneura fumiferana Clem 

Tortricidae: Lepidoptera 

 أوراق البلوط رابطة -2
Epinoria festivana Hb 

Tortricidae:Lepidoptera 

 أوراق العف  رابطة -3
Acrobasis tumidana D.& S 

Pyralidae:Lepidoptera 

 اوراق الغر  رابطة -4
Gypsonoma hapalosarea Mayr. (= euphraticana Ams.) 

Tortricidae:Lepidoptera 

 أوراق القوغ األسود رابطة -5
Nycteola asiatica Krul 

Noctuidae:Lepidoptera 

 أوراق القوغ رابطة -6
Epinotiu trimaculatu Den 

Tortricidae: Lepidoptera 

 اوراق القوغ رابطة
Epinoriu trimaculan Den 

Tortricidae: Lepidoptera 

 ويود  هبيذملي  وال   لونها العام رمادي  8الكاملة فراياااااااة ةاااااااغيرة )حوالي  الحشااااااارة
وت هر  أهاااا ا  على الجناااااح األمااااامي خو متعرج داتن اللون وحواف األدنحااااة ذات

ايجار القوغ مفضلة  على   وئع  التزاوج تضع األثا  بيضهاالحشرات في أوائل حزيران
بين اوراق البرعي الطرفي  اليرقات تتحر   الفقس وئع  Populus nigra القوغ األساااود

بها اوراق القمة ةااااااانعة منها رئطة ت يب وسااااااطها  ترئو ل فرع ناسااااااجة خيوط حريرية
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أن  تي نموها  وئع  ال اخلية لهذ  األوراق المرتبطة معا الساااااااااطوح حيث تتغذى على اتل
االفرع   ثي  بأ رافاسابيع قليلة تعذر داخل يرانش حريرية ملتصقة  ع ة الذي يستغرق 

 أسابيع  4 -3الكاملة بع   الحشرات ت رج
 : ناسجات الخيامثالثا  

في  نساااايجا يشاااابه ال يمة -متعاونة اثنان أعمارها األولى  - رقات هذ  المجموعة تنسااااا
 حيث تتغ ى وتنساااااالخ الى ان تصاااااال اأفرع األيااااااجار أو األعشااااااا  وت يب أساااااافلهقمي 

تحوع الى وهااا ثي تماعمااارهااا األخيرة فتتفرق لت يب كاال  رقااة بمفردهااا الى ان يكتماال ن
الترئة   حبيبات ة بين األوراق الجافة على سطح األرض أو بينير يفي يرانش حر  ى عذار 

عمل ال يمة  و ريقة وت تل  هذ  األنواع الحشاااااااااارية فيما بينها تبعا لموسااااااااااي نشااااااااااا ها
 والعوائل النباتية 

 : ناخرات األوراقرابعا  
 كل ناخرات األوراق بأنها الحشاااااااااااااارات التي تقضااااااااااااااي  رقاتها دزنا من حياتها أو تعرف

تذبل  فق  على العوائل ا  نبات  وي تل  تأثير الناخرات كثير الحياتها بين سااااااااااااطحي ورقة 
تتحمل  ا  بغالفأنها األوراق أو تج  تماما وذلك في األنواع الغضاااااة أما األوراق الصااااالبة 

يحتوي عصااارة  منها الناخرات تقريبا كل العائ ت النباتية حتى ما كان  تهادي اإلةااابة
 وذات Lepidoptera حريااااا ية األدنحة رتبةفي    وتنحصااااار الناخرات أسااااااسااااااساااااامة

والغشااااااااااااااااااااائيااااااة  Coleoptera الغماااااا يااااااة منهااااااا  تبع والقلياااااال Dipteraالجناااااااحين 
Hymenoptera   األدنحااة اال أن  حرياااااااااااااا يااةوهنااا  المئااات من الناااخرات التي تتبع

 وTischeriidae وGracilariidae و Gelechiidaeأهاااامااااهاااااااا  ااااتاااابااااع عاااااااائاااا ت 
Nepticulidae و Tortricidae أهي عااااااائ ت رتبااااااة ذات الجناااااااحين فهي أمااااااا: 

Agromyzidae, Anthomyiidae, Cecidomiidae الااباايااض   ااوضاااااااااااااااع عاااااااادة
في التغذية على  اليرقة   وئع  الفقس تبايااااااااااااااراخرات على األوراق أو في نساااااااااااااايجهاللن

الساااو ي أو ال يطى  النوع دية أو البرانشااايمية ةاااانعة أنفاقا ت تل  ما بيناال  يا العم
 أما داخل أو خارج األنفاق  ى عذار  أن  تي نمو اليرقات تتحوع ىلى والنوع البقعي  وئع 
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ان مما سبش  تبين ان ات ت األوراق الحري ية هي نفسها الحشرات الصانعة للم دئ 
 النها تصنع الم دئ للتغذية على األوراق  

 ثانيا (: اكالت األوراق من غمدية الجنحة
أهمهااا  تنتمي ات ت األوراق من رتباااة غمااا ياااة األدنحاااة الى عااا ة عاااائ ت حشاااااااااااااارياااة 

Scarabaeidae Chrysomelidae, األولى هي فقو التي  والحشااااارات الكاملة للعائلة
والحشاااارات الكاملة تقرض ات تاتل في األوراق بينما في العائلة الثانية فأن ك  من اليرق

عااائ ت اقاال اهميااة منهااا  لسااااااااااااااااابقتين فهنااا  عاا ةفي األوراق والى داااناا  العااائلتين ا
Curculionidae, Buprestidae  بعض انواع ناخرات األوراقأيضا اللتان  تبعهما  

 ومن اهي ات ت االورق من غم ية االدنحة ما  لي:
 العراقية عدذور القو  خنفسان -1

Adoretus irakanus Ohs 

Scarabaeidae: Coleoptera 

 دذور األيجار خنفسان -2
Anomala dubia Scop 

Scarabaeidae: Coleoptera 

 أوراق القوغ خنفسان -3
Melasoma populi 

Chrysomelidae:Coleoptera 

 في هذ  الحشااااااارة في كثير من منا ش زراعة القوخ وتود  في محاف ات متع دة تنتشااااااار
  العراق
 :الحياة تاريخ
ئين و  اسفل االوراق المتساقطة على الترئةات الشتوي بالحشرات الكاملة فترة الس تقضي
 تزاوجت   وتنشااااااااااااااو في الرئيع حيااث تباا أ في التغااذيااة على أوراق القوغ لفترة ثياالدغاااع

 بع   ل وراق في مجاميع مح ودة الع د وتضاااااع االنا  بيضاااااها على الساااااطوح السااااافلى
 النمو ومع تق مها في لألوراقالفقس تتغذى اليرقات الح  ثة على قرض البشاااارة الساااافلى 

  تي تقرض في األوراق بين العروق وتنتقااال لتكمااال تغاااذ تهاااا على أوراق اخرى الى ان
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 الترئة اسابيع فتتحوع ىلى عذران بين األوراق المتساقطة على سطح 3نموها بع  حوالي 
ادياع  ع ة   ويعتق  ان لهذ  الحشااارةأيام ت رج الحشااارات الكاملة 10لي وئع  مرور حوا

والصااااااافصااااااااف  اينيار والروئفجوال غدميع أةاااااااناف القو  االفةتصاااااااي  هذ    لسااااااانةفي ا
الكاملة واليرقات على نسااابة كبيرة من األوراق مما  ؤدي ىلى األضااارار  وتقضاااي الحشااارة

  الصغيرة عن  ب أ ظهور النموات الورقية الح  ثة الشت ت وخاةة باأليجار
 .األوراق من غشائية األجنحةاكالت  ثالثا (:
 -:هذ  المجموعة من ات ت األوراق الى تقسي

 -:الزنابير المنشارية : وهي أتثر أهمية وتنتمي ىلى العائلتين -1
Diprionidae و Tenthredinidae  

 Megachillidaeو  Formicidaeالقارض والنحل القارض : من عائلتي  النمل -2
  على التوالي

 المنشارية الزنابير -1
 تلك الحشاااااارات بهذا االسااااااي لما تتميز اناثها من اللة وضااااااع البيض المنشااااااارية وتساااااامى
 وتهادي هذ  األنواع ك  من فيه التي تشاااااش بها أنساااااجة النبات لتضاااااع بيضاااااها الشاااااكل

 الم رو ية وذوات األوراق العريضااااااااة اال ان اضاااااااارارها ت ون اوضااااااااح على األيااااااااجار
 وناخرأت منها القارضاااااااااااات والثاقباتوت تل   بائع التغذية بين  رقاتها ف الم رو يات 

وهو  دماعات األوراق اال ان اتثرها أهمية هي القارضااااااااااات  واليرقات أما أن ت يب في
األخير  رهاااعم فرادى وينشاااأ مع ي الضااارر عن ما تصااال اليرقات الى بيالغال  او ت 

 ة د ا في التل األوراق هحيث تصبح ير 
 ببقع ملي  وال   اساااااطوانية مرقطة 18الزنابير المنشاااااارية ةاااااغيرة عادة )حوالي  رقات 

األردل  من داتنة  تتميز عن  رقات حري ية األدنحة بان لها ما ال يقل عن ستة ازواج
كمع ي  - خصاااااااااار البنية الكاذبة أما حشااااااااااراتها الكاملة فهي قصاااااااااايرة وقوية وغير ذات
حافتهاا  منتصاااااااااااااا  الزنابير الماألوفة وتمتااز أدنحتهاا األمامياة بودود بقعاة داتناة على

  األمامية
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 المنشاري  الالرش زنبور
Pristiphora erichsonii 

Tenthredinidae:Hymenoptera 

 الحياة: تاريخ
 وتغرس الحشاااارات في الرئيع  وتضااااع األنا  بيضااااها في األفرع الطرفية الغضااااة تنشااااو
ذلك  نمو   وهذا  ؤدي ىلى توق في ةااااااااااافين على دان  واح  من الفرع البيض االنثى

وتعتبر  المصابة بينما  نمو الجان  االخر فينتا عن ذلك تقوس الفروع  الجان  ودفافه
اليرقات مجتمعة على ی بع  الفقس تتغذ  قوساااة من أهي م اهر االةاااابةمهذ  األفرع ال

اخر وهكاذا   تي نمو  فرع تجرد  تمااماا من األوراق ثي تنتقال الى یأوراق نفس الفرع حت
المتساااقطة تغزع كل  األوراق نياليرقات في منتصاا  الصاايع فتسااقو على األرض  وئ
حيث تقضاااي فترة الشاااتان في  فيها  رقة لنفساااها يااارنقة حريرية ةااالبة بنية اللون تسااا ن

الى عذاري  ما قبل العذراناألتبر  النسااابة ماقبل العذران  في الرئيع التالي تتحوع ةاااورة
  رج منها الحشرات الكاملة ثي ت

 القارض النمل -2
 بادراتی تعتبر من أخطر اآلفات عل Formicidaeأنواع من النمل تابعة لعائلة  هنا 

 أو   ويح   مع ي الضااارر في الرئيعال ضاااراواتيااات ت و ويااات ت األياااجار خاةاااة 
 ال ريع حيث تشااااااااااااه  ياااااااااااغاالت النمل وهي تهادي النباتات الصاااااااااااغيرة وتقطع أوراقها

  والشاااات ت ىلى أعشااااايااااها  وهنا  الع    من أنواع النمل الذي  هادي البادرات وتحملها
على  ال طورة یوعن ما تكثر مساااااتعمراتها في بقعة ما فان تلك اآلفات تصااااابح في منته

سااطح  أساافلت ية في مسااتعمراي يب م يشااة ادتما   ومن المعروف أن النمل المشاااتل
مساااااااااااتوى بين  أعلى الترئة  نت ي فيها العمل وتح د الوظائ  باتبر ق ر من ال قة وعلى

  تافة الحشرات االدتما ية
 القارض النحل
الوانه  علي   ممتلىن يغل ويتميز بأنه متوسو الحجي Megachiidaeع عائلة تب  وهو

لجمع  لبطنل فرياااة من الشااعر على السااطح الساافلي لإلنا الرمادي واألبيض واألسااود  
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أو في المباني  األيجار  بني أعشايه في تجاويع ال ش  أو دذوع وهو  حبو  اللقاح
الشكل من أوراق  بيضاوية أو الترئة  وتقطع الحشرات أدزان منت مة الحاقة مست  رة أو

واليوكالبتس وغيرها ثي  نيايئوالرو  کالورد تثير من أنواع يااااااااااااجيرات الزينة أو األيااااااااااااجار
تترئي فيها ةااااغارها حيث تضااااع في كل  التي تحملها الى أعشااااايااااها لتبني بها خ ياها

ثي تضااع عليها بيضااة وتفصاال هذ  ال  يا عن  الرحيش خلية كتلة من حبو  اللقاح مع
بع  مضااااااااااغها وخلطها ببعض االفرازات اللعابية   تقطعها األوراق التي بادزانبعضااااااااااها 

على أوراق النباتات اال أنها تعتبر من ودهة ن ر  الحشااااااااارات ي من أضااااااااارار هذ وئالرغ
تقوم بتلقيح االزهار عن  دمعها لحبو  اللقاح  ومن أنواع  حيث أخرى حشاااااااااااااارات مفي ة

 .Megachile spفي العراق النوع   المنتشر النحل القارض
 ة األجنحةماكالت األوراق من مستقيرابعا (: 

 Acrididaeتين هماااا األوراق من رتباااة مسااااااااااااااتقيماااة األدنحاااة الى عاااائلتنتمي أت ت 
  ومثالها: Tettiigoridaeو
 الجراد المصري  -1

Anacridium aegyptium L 

Acrididae: Orthoptera 

التكوين  يااااااااااااااوها ت الحورياات والحشاااااااااااااارات الكااملاة لهاذ  اآلفاة تقرض االوراق الحا  ثاة
المنطقة  واألسااااااود في بعض المشاااااااتل فيالشاااااات ت وأيااااااجار القوة الفضااااااي واألمريكي 

 الشمالية من العراق
2- Phaneroptera nana 

Tettigonidae: Orthoptera 

الحوريات  تصااي  هذ  الحشاارة اوراق ايااجار اليوكالبتس في منطقة نينوى حيث لوح ت
  اليوكالبتس والحشرات الكاملة تفرض االوراق الح  ثة التكوين وخاةة اوراق اخ ف

 العامة المتغذيات النباتية
 غير أنذ تها غالحشرات الم تلفة أثنان ت    ة لسلو  السابقة  باعا ع في الفصوع ناذکر 

في التغذية كما  العامةبها الحشااااارات  ت ضاااااع لألنواع الساااااابقة يقصااااا  مجموعة الهنا  
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  ومن ايااااااااااااااهر المتغااذيااات الحوريااات من النطااا ااات واليرقااات وانواع م تلفااة من تثير
 النباتية العامة في الو ن العرئي 

 والنطاط الجراد
 الصحراوي    ويمتاز بعضها مثل الجراداحشرات ي   ة الضرر لكل النباتات عموم وهي

 بساااب  ب اهرة الهجرة من مكان آلخر في أسااارا  هائلة  نشااار ال را  والقحو ا نما حل
 التي التل  الشااااااااااا    الذي يح ثه بالمزروعات  ولذا ف ن كثيرا من البل ان خاةاااااااااااة تلك

 تتعرض لهجومه تتعاون في مكافحته للقضااااااااااااااان عليه  بل أن األمي المتح ة تساااااااااااااااهي
فعاااالاااة في تلاااك الجهود  ويعتمااا  التفريش بين الجراد والنطااااط على بعض  مساااااااااااااااااهماااة
 :نواع التي لها الصفات اآلتيةاأل أن الجراد يطلش على اهمها االعتبارات

  ح   التكاثر في منا ش ياسعة متبا نة األدواني -1
  من منا ش الغزو فا  لتكاثر التي تكون عادة اتثر دفاتنشية االسرا  في منا ش ا -2
 ر امطكثيرة اال واتمرور ع ة سنبع  را  ستكوين اال  تي -3
 وق  تتكون ع ة أدياع فيكون في اي  ور من أ وار الحشااااارة ساااااليس هنا  دور  -4

 السنة  
 :ات االتيةصفعلى االنواع ذات الأما النطاط فيطلش 

  مح ودة مناخيةر التكاثر على منا ش يقتص -1
  فاةلة بين منا ش التكاثر ح ود  تود ال -2
  ي  ور البيضة وديل واح  في السنةهنا  دور س ون حتمي ف -3
  رامطالتكاثر ودود سنين متوسطة اال يساع  على -4

 ومن الحشرات الهامة التي تتبع هذ  المجموعة من اآلفات :
 The Desert Locust الجراد الصحراوي  أول(

Schistocerca gregaria Forsk 

Acrididae 

Orthoptera 



 
 

218 

 

 حياة الحشرات نباتية التغذية

 في أفريقيا والساااايا وئعض أدزان من اورئا وق  ا  واسااااع انتشااااارا   الصااااحراوي  الجراد رشاااانت 
ةورا  ان األثار ممع ال يانات السماوية وق  ود  علذكرها  ووردمنذ أق م العصور  عرف

 الق يمةوفي المكساايك وغيرها من الب د بين الفراعنة على الثار األيااوريون  ع   ة للجراد
راد ج ية على أن الصاااااين كانت تتلقى غزوات ع يمة من اليالمصاااااادر التار ذكرت  وق 

القارة األفريقية نفسها عرف الجراد في كل مكان وعرفت أخطار  وفي  افريقيا وفي يماع
هذا النوع من الجراد   هاديالتي كان  تركها في كل مكان حل فيه   والمحايات ومآساااااايه
 ويماع أفريقيا والجزيرة العرئية والعراق وا ران وئاتستان  والسودان الصوماع

 تاريخ الحياة
حوالي ى الواح ة نثلذي تضااااامنه االبيضاااااها في الترئة ويبل  ع د البيض ا ىاألنت ضاااااعت

لها خمساااة وريات ح وما من وضاااعه عن  15 - 12البعض بع   س  ويفقبيضاااة 260
 :ال مسية بما  لي االعمار الحوريةحوالي أرئعة أسابيع وتتص   تستغرق اعمار 

 ي   لونها اساااود معسااا  ۱ةاااغيرة الحجي  ولها اقل من ) حورية الخوري األول : رعمال
  یتتحر  كثيرا وال تتغذ بقع ةغيرة خضران وةفران   ال ودود

سااااااااااااااي وتكون األلوان   ۱الى اتثر من ) الحوريةيصاااااااااااااال  وع  الحوري الثاني : رعمال
ن وةااافران وتنشاااو األفراد ولكن الساااائ  هو االساااود مع ودود بقع خضااارا واللون  واضاااحة
  وعن ما يحين المساااااان تتجمع تحت االعشاااااا  الصاااااحراوية او نباتات  بسااااايوها ضااااارر 

  بعضها البعض فوق  الحقل وتتراتي
ا  برتقالي ئ اسااسااي تقريبا ويصاابح اللون ال  5 1)ون اع لطصاال اي ثالث:وري الحر العمال
ير وتساا الحوريةالتي ت رج منها األدنحة ويزداد نشاااط  االماتنت هر تشااوهات في  امک
واح  في اليوم ويزداد ضاااااااااررها وفي المساااااااااان تتجمع فوق  لومتريتقر  من کافات سااااااااام

  وتحتهااألعشا  
  ي ويصااااابح اللون الساااااائسااااا  5 2الحشااااارة الى ) هايصااااال  ولو  وري الرابع :حال رعمال

خطوط ساااااااودان واضاااااااحة وئروز نتونات األدنحة وتتجمع الحوريات  ظهور أةااااااافر مع
الشااامس حيث تقطع  باتجا في سااايرها ة همتجا  مرا منتيسااا البعض وتساااير مع بعضاااها
 وتزداد يراهتها ويشت  ضررها   وميا نحو ث ثة كيلومترات
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تي   سااي وال4) حوالييصاال  ور الحورية التي سااتصاابح ذكرا الحوري الخامس:  رعمال
  وتكبر نتونات األدنحة كثيرا  وتسااااير الحشاااارات  في   سااااي5 4نحو ) ثىان سااااتصاااابح
بالغة الضااارر تلتهي  يااارهةمساااافات تبل  خمساااة كيلومترات في اليوم وهي  ىلى دماعات

مزروعات وتتسااااااالش األياااااااجار وتفتك بها  بع ها تتحوع الحوريات الى  من تل مايقابلها
تهادي ايااااجار الفاتهة وغيرها من  ئرةا  ابحجي كبير  وتكون اساااارا ذات حشاااارات كاملة
بيضااااااها على يااااااكل كتل في الترئة الرخوة وتعي  دورة  ثىتلقي األن التزاوج النباتات وئع 
  ث ثة أدياع في السنة الصحراوي  حياتها وللجراد

 الجراد الصحراوي  مظاهر
أو  المتجمع هر الم Solitary phaseالصااااااااااحراوي م هران الم هر االنفرادي  للجراد

 اللون  والم هر االنفرادي ي تل  عن الم هر الرحاع في Migratory phaseالرداع 
 ردةتماديا وتكون  والتركي  ووظائ  األعضااااااااان فيكون لون الحشاااااااارة الكاملة االنفرادية

 مح بةغير  قصااايرةوخشااانة الملمس في حين أنها تكون   يةالصااا رية األولى مح الحلقة
 راد االنفرادي خضااااااران اللون عليها نقوش بساااااايطة سااااااودان والج  وحوريات الالرحاع في

  وي حا هاااذا الم هر في مناااا ش التوالااا  ال ريفي ماااافي ساااااااااااااايره تت مس وال تتجمع
أفريقيا الوسطى ودنو  الجزيرة العرئية والباتستان وافغانستان والعراق  ي اي فيفوالصي
 الم هر الرحاع: اما ولبنان  واألردن وا ران
 عام ومن ثي تكوين اساااااااااااااارا   تأل  من تحوع الم هر االنفرادي للجراد الي تجمع فانه
 تلبث أن تؤل  اسرابا اکبر ومن ثي تتول  غريزة الهجرة وتب أ بشكل بقع ةغيرة ال عثرةمب

 بالطيران نحو المنا ش األخرى قا عة مئات الكيلومترات ويسااااااتمر هذا التنقل األساااااارا 
الهجرة حقيقية وتتوق  االسااااااااااارا  في الليل عن الطيران عن  ان فاض دردة  وتصااااااااااابح
منااا ش الم ئمااة لهااا وللرياااح االثر االوع في اتجااا  نهااارا وتتجااه نحو ال وتطير الحرارة

 األسرا  
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 الجراد الصحراوي في العالم تكاثر مناطق
 دراد الصاااااااحران في مكان ما داخل المنطقة  تكاثركل ياااااااهر من السااااااانة يمكن أن  في

الموئونة في منا ش يااارق افريقيا التي تح  دنو  البحر االحمر وتشااامل دزنا  الواساااعة
اثنان يهر تشرين  التكاثريبه دزيرة الصوماع  وتساع  األحواع الجوية على  من تبيرا
توال  واسااع النطاق في المنا ش  ةوكانون األوع وئين كانون الثاني وحزيران مح ث الثاني

القساااي الشااامالي من يااابه الجزيرة العرئية والصاااوماع والعراق وا ران وساااوريا  الممت ة عبر
فانها تمت  من الباتسااااااتان  فيالصااااااي التكاثرافريقيا  أما منا ش  وياااااارق مصاااااار ويااااااماع

 ومصااااااااااار االفريقية الممت ة دنو  المغر  والجزائر وتونس ودنو  وساااااااااااو الصاااااااااااحران
وهكذا تساااااااير اسااااااارا  الجراد الصاااااااحراوي مهادرة من الشاااااااماع ىلى   ودنو  الساااااااعودية

اع من منا ش ي ومن الجنو  ىلى الشاااااااااامفالرئيعي والصااااااااااي التكاثرالجنو  بين منا ش 
  ال ريفي التكاثر

 الضرر
 اآلفات التي عرفت أخطرهذا النوع اياااااااجار الفاتهة ونباتات ال ضااااااار ويع  من   هادي

حتى اآلن فهي تلتهي  وميااااا مااااايعااااادع وزنهااااا من الطعااااام فاااااذا عرف أن وزن الجرادة 
غرامين على ساااااااااابيل المثاع ورن ع د الجراد المودود في ساااااااااار  عادي  المتوسااااااااااو هو

ادرا  الكمية الهائلة من  ويمليون درادة المكن بحسااااا  بساااا هو ال  2كي 10مساااااحته 
 ن  3000واذا عرف انه ي يب اسااااااااااااابيع فهو  لتهي   وميا  الطعام الذي  لتهمه الجراد

ان السر  الواح  يحتوي على خمسمائة مليون انثى  ايضا عرف ورذا   وميا الطعام من
بيضة المكن تق  ر ف احة ال سائر اذا لي تتي المكافحة  300وان ك  منها تضع حوالي 

لمن مااة الغااذان والزراعااة الاا وليااة أن  تقرير وعلى ساااااااااااااابياال المثاااع ذكر فيفي حينااه  
ميل مرئع وق  كان  500 بمساااااحة ساااارئا 50 هو هجوم 1954ماحصاااال في كينيا عام 

لتغذ تها التهام مائة ال   ن من  أل   ن وكان من الضاااااااااروري  100وزن االسااااااااارا  
من الحبشااااااة من التهام  ادزان تم نت اساااااارا  الجراد في 1908وميا وفي عام   الطعام
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 167اخرى بمااا يعااادع  حبو  من ٪90من القمح   ٪50من الااذرة المودودة و  30٪
  لم ة سنة نسمة ضائعة كانت تكفي ال عام مليون أل   ن وهذ  الكمية ال

 The Egyptian Grasshopper الجراد المصري ثانيا(: 
Ancardium aegyptiacum L 

Acrididae 

Orthoptera 

 تاريخ الحياة:
 الحشارات البالغة في فصال الرئيع بع  أن تمضاي فترة الشاتان على ياكل حشارات ت هر
   بفقسفي أنفاق داخل الترئة البيضبوضااااااااع  تتزاوج الذكور واالنا  وتب أ األنا  تاملة
 عن حوريات تشاااابه الحشاااارة الكاملة وتنساااالخ ثي تتحوع ىلى حشاااارات بالغة  تود  البيض

يسااااااان وازار وحزيران وتشاااااارين أوع الكاملة في الحقوع خ ع أيااااااهر اذار ون الحشاااااارات
 ثاني وكانون األوع   شرينتو 

 بقرض الحوريات والحشااااااااااارات الكاملة على أوراق النباتات الج   ة والطرية وذلك تتغذى
 ها القارضاااااااااااة وكذلك تتغذى على أوراق وئراعي وسااااااااااايقان محاةااااااااااايلماألوراق بأدزان ف

 (Tree Locustوالمحاةاااااايل الحقلية ويطلش على هذا النوع بجراد الشااااااجر ) ال ضاااااار
    هاديعلى األرض اال لفترات قصاااايرةتنزع  الكاملة والحوريات ال الحشاااارات وذلك ألن

الغابات واياااااااجار الفاتهة مثل العن  وعن  ايااااااات اد االةاااااااابة ت هر  اياااااااجار النوع هذا
  األوراق من االيجار مجردة
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 لمقدمةا
تتكون التربة من طبقات أفقية تسههههههههه ف  قطت ا فد شقاط يق  ثههههههههه  طرط  م           
 كام من أو اق األثهههههلا  الةت للة  يادة يلى السهههههقة مادة يمهههههوطة مت للة  أو وطوج 
جزئيهها وأجزان ابههاتيههة أترت  وتبتلة طليكههة الركههام ةسههههههههههههههه  الرطوبههة وال قههان  كليهها أو
  أو االثههههههتاتم ف  الةرايد  أو ال ابات الصههههههقوبرطة  أو ال ابات القأمههههههية  أو  القباتد
کن لون القبقة السهههههق ية الكلوطة من التربة بسهههههل  مادة يمهههههوطة مكق ة  . وط الق ال

  والقبقههة الكلوطههة لد الةاههان الههفي  وجهه  عيهه  جههفو  مك   humus الهه بهها تسههههههههههههههةى 
 .التربة وكائقاتالقباتات 

 إلى دبا  يلى مراةف  وتسههههههههههههال  الةأصههههههههههههليات   و  فكا  فد الكةلية ت  ت و  الركام 
بالت ام الةادة الكموطة يلى السقة  وتأتيت ا ميااايايا  ث  اتراج ا  رازا يلى ية  فد 
 التربهههة. كةههها تبله ج و لههها القبقهههة السههههههههههههههق يهههة  ين الركهههام والتربهههة  وتكةهههف الباترطههها

التد لد اآلن  الققع الصههههههه يرةلية يلى والأقرطات من الةقاط  الرطبة فد التربة السهههههههأ
إن وج ت  افتة  با . وتكون ت ت التربة األية  سقة اکلر  لكد تقتج ال ذات مساةة

تت  ج إلى أسهههههأف ةتى اهههههبرة الق هههههرة   و ايلى بالةادة الكمهههههوطةلق  ة تزودلا من  لواا 
 .يلي ا أي ت يير األ ضية التد ل  يقرأ

 ة  والألوات الهه قيقههة  ين جزطاههات التربههة تبل إن الت ههههههههههههههققههات  وشقوات اللههفو  القهه يةهه
 فد التربة الكلوطة يادة ثلث ةل  لتربة  وطاون ال ل  الكلى لل قوبمسههههافات ثقلية فد ا

 التربة الكلى  وش   زط  يلى القصههههههههههة فد أماكن أترت. ويلى أيةاق أكلر تكون التربة
 ئةا ياون م بكا  ببا أك ر تةاساا وت توي يلى مسافات ثقلية أا ر. ولوان التربة دا

 الةان ماي ا القرط  من السههههههههههههههقة  وطكتة  لفا يلى طليكة ةليبات التربة  وسههههههههههههههقو 
  والةياه اللوعية  والصهههرو. وتةتل الةسهههافات ال قلية جزئيا بالةان الفي ي تأ  االمقا 

سههقتيةترات يلى األك ر  ياون م م  ويلى ية  بمههكةة  واسههقة البااههة ال ههكرط ب .
األل   وال ابات القأمهههية بك  سهههقو   الصههه ران  واأل ل الك هههلية  ومقاط دائ . وفد 

ال هههههههههههةت  فتسهههههههههههبن  وترتأع د جة ةرا ة  األو اق  تتكرل التربة    جة كليرة ألثهههههههههههكة
يلى ية  ضههههههايف ت ت السههههههقة.  السههههههقة  بسههههههرية يق ا فد اللو أو التربة التد لد
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فد الةقاط  الةكت لة   ةتى م مالوفة°50من  ايلىود جة ةرا ة السههههههههههههههقة التد تكون 
وتلرط  القبقات األية  من  بسهههههل  التواهههههيف ال را ي الةقبأف للتربة  ف ن تسهههههبينو 

وسههههههههههههههقة التربههة. وال را ة التد  التربههة  تبههاطههذ ين تههف ههفب د جههة ةرا ة ال وان  والركههام 
رد السههههههههههقة فد الةسههههههههههان  ل  تكتسهههههههههه  أثقان الق ا  تقأف إلى داتف التربة  بهن  ويق ما

كون القبقات األية  ش  ت ا ة القبقات األية  فد اال تأاط  وفد الصههههههههبا تسههههههههتةر ةر 
مقت ةا فد د جة ال را ة.   ردت وطذتف السهههههههقة فد أن يسهههههههبن بال هههههههةت  مول ا ت  جا

األت اب التد يلى السقة  التربة التد ت ت ا  م ف  الصبو  أو شقع االغقيةوت ةد 
بر. والةساةات أسأف لفا بيالية بةقك ا لل رطوبة  من د جات ال را ة الةرتأكة وت تأ 

الي ا من الةأترسههات والتقرفات اللياية  تااههة فد  ت رب أماكنال قان توفر لل  ههرات 
 األ ل الك لية.

 تقسيم حشرات التربة:
تكرو لفه الةلةوية من ال  ههرات باا ا تلا التد تقمههد جزن من ةيات ا أسههأف سههقة 

 :تقس  الىالتربة وطةان ان 
 حشرات الركام او سطح التربةأوال(: 

 إن ال  ههههههههرات األك ر اات هههههههها ا فد الركام والقبقات السههههههههق ية للتربة الكلوطة  من ةيث
  وكف القةف األاواط واألفراد  لد مسهههههههتكةرات من متسهههههههاوطة األجق ة  ومسهههههههتكةرات من

ل رثهههههههههههههه ية  ألولىل قائية األجق ة  واألطوا  اغة ية األجق ة واألطوا  األولى  أطوا 
ذوات الفا  و  األجق ة  وتااهههههههههة الكفا ت. واك ر الةأصهههههههههليات الةوجودة لد القراديات

  و مها بهابذ . وطة ههف كهف من الرته  األترت  قوط واةه  يلى األشهف  بهاسههههههههههههههت قههانزالقههاف
  وتكون کامالر  مقوطة اللقا   والقةف. وتقمههههههههى ة ههههههههرات بكف الرت  كف ةيات ا فد

 تاثية  توط يا   ل  ية األجق ة  جزطللوب كقافاكيو يلى اتصهههههههههههههها  دائ  باألغقية  ا  
  ومسهههههتقيةة األجق ة األجق ة  وبكف أاواط الصهههههرااهههههير  وجل ية األجق ة  و ثهههههيقات

أو الكهاملهة لل  ههههههههههههههرات الكهااسهههههههههههههههة األجق هة.. و ته  أترت تة هف يلى األشهف بهاألطوا  
القلد  ول  ية  فرس  تاتثاال مأترسات أو التد تت فت يلى الق ال   أو الأقرطات أو

  ترا  وطوطلة األجق ة  وتاعية األجق ة..  و افي  و   وثباية األجق ةاألجق ة
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تلقى ال  ههههههههههرات   ههههههههههرات يلى اليابسههههههههههة ةيثتبقى األطوا  ي يةة ال ركة لل  يادة ما
ةرثهه ية األجق ة  والكفا ت السههاكقة لرتبة  ی يفا   بالليف فد الركام  وتعيش الكصههوطة

فترات ال  ون أو السههاون  ين أو اق األثههلا   أيمهها ل  ية األجق ة فد الركام  وتقمههد
 Hippodamia convergensالسهههاكقة ل  هههرة  الكاملة السهههاشقة. فتلةكات ال  هههرات

 .ثبا ةتى  ةزطرانيلى األ ل فد سيرا ايأادا فد كاليأو ايا من  توج   ا و الكي .
 الصفات المظهرية لحشرات سطح التربة

من  األطوا  الق قة ل  رات الركام ك يرا فد ال اف  فةك ة ا مم و  اللس  تبتلة
الفي  ال اف ولو األمام  إلى أسأف وأةيااا تكون متوازطة اللاالين  أو مست شة من أيلى

 متقو ة  ين الكقبات الةبتلأة  ومك ة ا  ثههههههي  ال ركة وطةتلا وسههههههائف ال ركةيسهههههه ف 
  قافزالفا  ال وذوات  وجقاثاي ا  کم ف يلى اليابسة. وال روب بالقأز من دائةا لل ركة 

. شرون Cucculionidae, Chrysomelidae اصههههه ية األجقلةومسهههههتقيةة األجق ة  
. ومن الواضهههههة أن األجق ة دائةا متقو ة االسهههههت هههههكا  وأيمهههههان ال ت اللةسهههههية تكون 

  إذ أن القيران ليت ضهههههرو ة إال من المهههههيقة ال  هههههائية الكا طة تة ف يائقا فد الةةرات
د تقتقف  ين ب ز  مةرات ةرطرطة لك األجق ة . وتقوم  ثههههههههههيقاتج واالات هههههههههها أجف التزاو 

  تكون مراة وتق قد ال هههههههههههههبا  إن وج ت ااسهههههههههههههلات . وأجق ة ذكرمواد ال قان والركام
ذوات ذات الفا  القافز  وثقائية الفا   وأولية  ف نالاأاق. وبالقبع  ب رطة فد داتف ا

الةلق ة ل ا   واألطوا  األولى من ال  رات أجق ة ذات   غيرالفا   وي يةة األجق ة
 اتونات جقاةية ا يرة. 

 بكف الصهههأات التركيلية  وضهههو  بااضهههانة اليومية وتقر االفتراس بالققااهههات ترتبه
   واايقايات اليومية فد السههههههههههلو الكيون الةركبة متقو ة ج افم ف القيو :  الةبصههههههههههرة

 . وة ههههههههراتما ياون اللسهههههههه  ملواا بقرز تاعية  وغالبا مع الق هههههههها  الليلد دائةا شائةة
   وتزود ال  و  التقأسهههههههية دائةايامة مقاومة لللأاو  وتقأت بالقصهههههههبات ال وائية الركام
 .غل  بذج زة
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  Okanagana.السکککککککک ا ا : أمثلة من حشککککککککرات التربة : ح  ية(1-10)شکککککککک   ال
sp(یدی ا يس) ب( الحفا( ؛(.Gryllotalpa sp)  )نفساء خ) جربلل تالبيدى (؛ )ج

) (  Hypocephalus armalisعا ية تسکک ن التربية  ا البرالي   غير سککيراميسککيد
 (.یديس ا اب) Copris lugubris، الروثخنفساء

 تحت التربةثانيًا(: حشرات 
كام  وسههههقة التربة  ولكن ر فلذة ت ت طبقة الان ة ههههرات ت ت التربة تقبأف اي ادلا 

  ت  فوق سهههقة األ ل. وباسهههت قان جفو  القباتات البمهههران  ال    ااواي اتزاوج  بكف
 ة.قات أترت  ةية أو ميتة  فد التربلل  ههههههههههههرات أن تب ث ين غفائ ا فد اههههههههههههو ة كائ

  وطرشات Silphidaeيائلة وال أا ات الق ههههههههههههههقة م ف القةف  والقةف األ يف  وتقافت 
 فوق سقة األ ل. ی  ت صف يلى غفائ ا من مصاد  اک ر غقوالقةف  القةر تقأسان

 الصفات المظهرية لحشرات تحت التربة
 كام. ف  راتر ة رات الفد ة  كةا بالتر ت ت اتتزا  األجق ة اأة مةيزة ل  رات  إن

 ف افرات عيةا ي ا ذلا  ا  الكرضهههههد لللسههههه   ولكق ا تبتلة ك ير مسهههههت  رة الةققع  التربة
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 اويين:  رشهههات ااترطههه ي يلىاألاأهههاق  ل ههها أ جهههف مبتزلهههة أو يههه يةهههة األ جهههف ولد 
 الةلتوطة  زجون  وذ روفي ي اايةة الةلةت  اههههههههههههههلبة اللسهههههههههههههه  وت يلة. وب ركة اللفط

 ذات ی يوبليوا ی يالتتراق التربة. وطرشات تليول رقسهههههههههههههه   القوطة الة  بة إلى األمام 
 أجسام ش  تكون ذات .ال أا ات  توة وتستب م ال ركة ال ودية التتراق التربة. و أجسام

 الت و   تمب  الرأس واأل جف األمامية ل رل ال أر. وم ف لفا سةياة اويا ودائةا ما
 ,Corpis    واللكا اکادي  وةو طات سهههههههههی ي اي  سهههههههههی يأرت  وج  فد جرطلو تالل ال

Geotruges)  لل أر والقةف األ يف ليسهت مل زة القةفوثه االت .. 1- 10  ثهکف 
 .بكي ا يلى لفا الق و  ولكق   يستب مون فكوك   باأانة ازالة ال ليبات وةةل ا

التربة. وطبتلة ت ت  غياب المههون  تبتز  الكيون الةركبة أو تبتأد فد ة ههرات وفد
 أولية الفا .. وتكون أيمههههان ال ت اللةسههههية فد االسههههت ههههكا   و بةا ت ي   شرون  اةو

 جي   ولون ج ا  اللس  فاتة وغير مقرز.  ب اف متقو ة
 البيئة وحشرات تحت التربة:

د جات ال را ة الةرتأكة. وال  ود القصههههوت لت ةف  ين دائةا ة ههههرات ت ت التربة تلتك 
 ايلىالتربة ت ف ا ههههقة يق  د جة ةرا ة ت ت ة ههههرات  بكف ال را ة مقبأمههههة  ولكن

السههههههههههههههلو  اايقايد بق   كاو. فق  ت    للرة     س شلي  من د جة الصههههههههههههههأر. ول 
ال را ة اليومية إذا ما تكرضت التربة ألثكة ال ةت.  د جة يةودية استلابة للت ير فد

 ةليباتمب وثهههها بأكف  يصههههبة   بةا ألن الللي  السههههق د مقبأمههههة والةقاومة لللأاو
 . ي تقأت ين طرط  اللل ة ههههههههههههههرات ت ت التربةبقليكت .  للةان   أو ياون مقأفاالتربة

 ايلىالق  ة يلى ت ةف مسهههتوطات  اة ل فد الترب أبك  يلى أيةاقال  هههرات التد تسهههان 
ي  الكربون  لك ة أيام ات الفا  القافز  وطرشات و األشف  بكف ذ يلى من ثااد أكسهههههههههههههه

 ااثرط   واللكا ..
التد تعيش فد الصههههه ران يلى التربة الرملية فد  ت ت التربة ة هههههراتر من ك ي وتكتة 

يلى السهههههههقة  وال  هههههههرات التد تق ههههههههواللأاو.  الةرتأكةال را ة  د جات ااةتةان من
الق ا   ةيث تقمهههههدال ا    الصهههههي بالليف فقه أثقان  مق اك ير  وطسهههههكى أثقان الق ا  
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 ةرا ة  تلق  الصهه رانر اههراهه أن وج الرمف فقه. ولق   ت فن اأسهه ا فدفد أاأاق أو 
 مقققة   عيعيش الصهههراهههو  فد10%م  ود جة الرطوبة °72السهههقة التد تصهههف إلى 

 سهههههههههههههه  فد الرمف ةيث د جة ال را ة اليومية أشف ك يرا من 40الى  30يلى ية  من 
 من ايلىم. و طوبههة شهه  تصهههههههههههههههف إلى ° 48,5إلى  45,5ةوالد القههاتههف   االيلى ال هه 
% ولو مسهههههههتوت يسهههههههتقيع يق ه الصهههههههراهههههههو  ان يةت  ببا  الةان. وم ف بكف 82

تقافت تلرطواي ت  فان الصراو  يةان ان يقا  باا  يسبة فد الرمف. فاللس  م  ب 
تلا التد فد  ت هههههههههههب جاالية ةادة   يمهههههههههههاوي  وااي  الةلةت  ول  ةواو السهههههههههههق ين 

 ةائية.البقأسان ال
 ومن اهم هذه الع ام  ما یلا:

 الع ام  المؤثرة  ا وج   الحشرات تحت التربة
 :( ن ع التربة -1

 فد االيتبا  التكوطن القبقد للتربة  ضهههههعو ي شة التربة بال  هههههرات  يل  أن  ل  اسهههههة 
للتربههة   قلههفبعبكف ال  ههههههههههههههرات ن الكوامههف ملهها ذ وغير وال را ة ا  ههليترکو شوام هها  و 

ا ةالسهه ة ههراتن وك ير م الفباب  رشاتالةت للة كبكف فد الةادة الكمههوطة  البصههبة
 والتربة الةأكاة مأمههههههلة لتكف ر  رشات ال رثهههههه ية وت ر  ال   ان .والكولوملوالالأمههههههد 

ف ةوالق اسههههههه  القةف والقةف الكادي فتكمهههههههل ا  رشاتالقايةة  الرمليةة السهههههههلكية. أما الترب
أي هههههههههاثههههههههه ا   تكةف ية ةيثةيف التربة القأمهههههههههاالاأرادية ت الزاا يراال يف وك ير من 
قا  أن بكف ط. و بو صهههال  يوت ا ت ت تصهههقع Carabidaeيائلة وك ير من ة هههرات 

 .وبيوتا شار فد الصبر ااقاأت  اال يفااواط القةف 
 ( الحرا ة والرط بة:-2

 وضههههو   . فال را ة تتف فبت التربةة اات هههها  ك ير من ة ههههرات ت بال را ة والرطو  ت  د
 ال را ة تكةققا ةتى اصهههههههههف الى مقققة ثا تة اكلة  وف   فا االتت قيلى السهههههههههقة  وط

لفا ال و  يسههههههههههاي  ش  ههههههههههرات من  رد ال ههههههههههتان و  ة ت رب ك ير من الربتقرطبا. وفد الت
ير من ة تمر با بالرطو  طادةوز  .الةواد الكموطة الةوجودة فد التربة ت لفمن  نىالقاث

اسههههههه  . وكفلا ال ا  فد  رشات اللافةالقةف تلقد  يوت ا فد األماكن ذاواط فال  هههههههرات  
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ين التربة اللافة للت ف ر   ةال رثههه ي اتشر     وك ير منةفالقةف ةيث تبتا  التربة اللا
 يى األمر تكةق ا فد و اسههههتلة فد التربة ةتى وبالرط ين اتشويلى الكات تب ث الير 

وشهه  تت ههف التكزط  بههالةههان لةهه ة أ بكين  ومهها  او تزطهه  وشهه   كف ثههاقبههات الههف ةال أر  وب
 .أث ر ةة لة ة تةسلة فواة فد التربة االمقا  ال زطر تت ةف بكف اليرشات ا

 ( الغطاء النباتا:-3
 الةوادن أو أو اق القباتات وغيرلا م باألي هههاب ت قية التربةالكوامف ال امة ايمههها  ومن

 ال  هههههرطة ثر ك يرا يلى الةلةوياتؤ قه اوط التربة   ف  فد   ي . ف فا الكامف الالقباتية
 الص ران ي دا وتقويا من ة رات أك ران ة رات ال ابات فةكروو .  افي التد تعيش
 .د الةذكف والةذوت ف من يقاار اوفر   ا را لةا ت وط  اللياة األولىالةا وفة

 :الغذاء( -4
أاواط اباتية وةيوااية سوان مق ا   تكون ال فان الفي تعيش يلي  ة رات ت ت التربة من

ين اتوات هها التد تعيش فوق السههههههههههههههقة ولقهها   ا  ال د او الةيههت وب ههفا ال تبتلة ك ير 
بكف األاواط كيرشات اسههههههه  القةف التد تعيش ت ت التربة وتت فت يلى يوائف من فوق 
سههههههههههق  ا اما ة ههههههههههرات ت ت التربة ال قيقة ف د التد تت فت يلى كائقات او مواد فد 

 بة اأس ا.التر 
 مدى ت اجد الحشرات  ا التربة

اما يلى اههههو ة  يف او  التربةيات ا فد ةتأمههههد ة ههههرات ت ت التربة جزن مكيقا من 
 رشات او ةو طات او يف ائ او ة هههههرات كاملة وش  تقمهههههد ال  هههههرة فد التربة طو ا او 

د فمن اطوا  ةيات ا ولفه الةلةوية من ال  ههههههههههههههرات تتة ف فد ال اللية الك ةى  أك ر
  ال ي ف يق ا سوت بكف ال  رات كالقةف م  . ة رات ت ت التربة

والسههةا  وال  ههرات الكاملة تتواج  فد التربة يرضهها او للقيام بة ام تااههة فالكولوملوال
الأمهههد تتواج  ةيث ياون لقا  مواد يمهههوطة مت للة وبكف أاواط الصهههرااهههير ت أر 

ا ير التد  زةة الى التربة والق ف والزا الفيااأاش ا فد التربة لتمع  يم ا وأاواط الةن 
ا بالقسهههههبة ام فد التربة. كف أولاا ة هههههرات كاملة ل ا وجود فد التربة. اي هههههاثههههه اتقلد 

لقو  الليمهههة  فك ير من ال  هههرات تمهههع  يمههه ا فد التربة كاللراد والققاطات وأاواط 
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ي تةد ا رة الكلوز وبكف البقههههافت والههههفبههههاب وبكف الق ههههف االاأرادي وفد التربههههة 
أاواط ي   ة من اليرشات تقمد ولقا   الليف الى ة  ما من الةأترسات وتقلبات اللو.

ايةا لا فد التربة فيرشات ال ة ية وذات اللقاةين وال  ههائية توج  يادة فد التربة. وال  
 Elateridaeيهههههههائهه ت الههرتههبهههههههة األولههى الههتههد تههوجههههههه   ههرشهههههههاتهه ههههههها فههد الههتههربهههههههة لههد: 

وة هههههههههرات ا توج  اما مترمةة او مأترسهههههههههة او تعيش Carabidae و Scarabaeidaeو
أاواط ي   ة من اليرشات التد لقا  بالقسههههههههههبة لرتبة ذات اللقاةين و يلى الةواد الةت للة 

او مأترسهههات  Tipulidaeتعيش مترمةة او  ين الةواد الةت للة كةا فد ة هههرات يائلة 
بكف أاواي هها التد تت ههفت  Anthomyiidaeكةهها فد او ابههاتيههة  Asilidaeكةهها فد 

يلى جفو  القباتات وااد ا ما توج   رشات ال  ههههههههههههههائية فد التربة اال فد ةاالت التقأف 
 ا ير االاأرادية.ضافة الى تواج   رشات القةف والزالفا باا واالفتراس او اثقان التكف ر

  -:األعماق التا تعيش  يها حشرات تحت التربة
بك ة يوامف   تذثرربة ك يرا ف فا الكة  يبتلة الكة  الفي تصهههف الي  ة هههرات ت ت الت

 رشههات  فة    طوبت هها وغير ذلهها وطليكههة التربههة ود جههة ةرا ت هها و   اوط ال  ههههههههههههههرةمق هها 
ال هههههتان  سهههههقة التربة مباثهههههرة فد الصهههههي  ومع ةلو  أسهههههأفالبقأسهههههان اليابااية تت فت 

 tigerسهههقة التربة وك ير من  رشات تقأسهههان القةر   أسهههأف واهههة  12-6تتكة  الى 

beetle  واههههة فد بكف األةيان ولقا   72. تتكة  ك ير وطصههههف بكمهههه ا الى ية 
تصف الى  Cicadidsاش ام وطرشات من الههههه 5بكما من  رشات ال ة ية تصف الى ية  

 ش ما اسأف سقة التربة. 18
 أسباب ت اجد الحشرات تحت التربة

تتل  ال  ههههرات الى ت ت التربة اما لل صههههو  يلى ال فان او لتبزطن ال فان او لل ةاية 
القباتات ال ية  ة هههرات ت ت التربة ل ا ملا  واسهههع لت فية يلىمن األي ان وك ير من 

الى القباتات الةت للة وكفلا ال يوااات سههههههههههههههوان مق ا ال د او الةيت او الةت لف وتير 
طليكهههة الت هههفيهههة فد  رشهههات يهههائلهههة و كلير فد أاواط ال هههفان م ههها  يلى ذلههها التبههها ن ال

Scarabaeidae. تكةف اي ههاثهه ا وتربد اهه ا لا فد التربة  االاأراديةا ير والق ف والزا
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ات التد تكةف فد التربة مصهههائ لا ر فد التربة ولقا  ال  ههه مبازا وكفلا  ق هههل الق ف 
ضههههههه   امقا  فلا تكتلر ماااا وت ت التربة ك كيرشات اسههههههه  القةف وطرشات تقأسهههههههان القةر.

التقلبات اللوطة وم اجةة القأليات والةأترسهههات وتكةف ك ير من ال  هههرات ثهههرااق ا فد 
 وأتيراالتربة ولد كفلا ماان م الد للت ههههياة والسههههاون فد أي طو  من اطوا  ال  ههههرة 

 تمع  يم ا في ا. التد فالتربة تكتلر ماوئ اميقا لةلةوية كليرة من ال  رات
 :حشرات تحت التربةتح  ات 

زودت  سههههههقة التربة مع طليكة معي ههههههت ا لفه أسههههههأفلكد تت ئ  ال  ههههههرات التد تعيش 
البااهههههة وأوضهههههة لفه الت و ات البااهههههة ما طرأ يلى اال جف فة    الت و ات بكف 

ت ال ههههههد فد لكل  الب ر لتؤدي وميأة ال أر وكفلا ة   اأ ةت و ت اال جف االمامي
من  بهههذاواطا ير التد ت أر ااأهههاشههها فد التربهههة زودت ا جل ههها اللكههها  وفد الق هههف والزاههه

فان االاا  تمههع  يمهه ا فد التربة  واسههقة  Acridiidaeاالثههوا  والزوائ  وفد يائلة 
الة وضههههههع الليف الةت و ة لل أر والبقأسههههههان اليابااية تكةف فد التربة اقرة بالة وضههههههع 

 الليف ث  تمع في ا  يم ا.
شوطة تسههاي لا يلى ال ركة الق ههقة  بذ جفلتربة مزودة يادة التد تعيش ت ت االيرشات 

فاليرشات  Elateridaeاما فد يائلة  Staphylinidae, Carabidaeكةا فد يائ ت 
بالرغ  من ا جل ا القصههيرة اال اا ا ملسههان سهه لة االازالق  ين ةليبات التربة اما الكفا ئ 

لصهههكود الى سهههقة التربة تبرج من اثهههوا  تسهههاي لا يلى ا فيزود الك ير مق ا بصهههأوو
 .من ذات اللقاةين.) Tipula infusculaمق ا ال  رة الكاملة كةا فد ة رة 

 :مشاك  حشرات تحت التربة
 ان من ال  الكوامف والة اكف التد تلاب  ة رات ت ت التربة ما  لد:

 ( الرط بة-1
 بال رق فد التربة ل  جة ت  د بكمهههها من سههههاكتي ا من ال  ههههرات  ا  ش  تتزا   الرطوبة ك ير 

فوق فت ات اادات الى  قان ما ي ههههب  الة اتن يوتمههههقر بكف ال  ههههرات كةا فد السهههه
 .ااأاش ا ةتى تذمن ال رق 
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 بذاواطوك يرا ما ت اج  اليرشات السهههلكية وغيرلا من  رشات ال ة ية الةوجودة ت ت التربة 
طا التد تق ههههههه مع ا تأاط اسههههههبة الرطوبة وبالرغ  من ان التربة مبتلأة من الأقر والباتر 

ت ةد ال  ههههههههههرات التد تللذ الي ا من بكف القأليات والةأترسههههههههههات اال ان لقا  أي ان 
 ج   ة فد لفا الةوشع م ف الأاران والقواشع.

وش  تكااد ة هههههههههرات أترت من اللأاو م ف بكف البقافت الةأترسهههههههههة  تقافت القةر. 
 .للتببرات ااأاش ا مقكا فتمقر لس  فت 

 ( التخلص من الفضالت:-2
ومن ال  الة ههههههههههاكف التد تقا ف ة ههههههههههرات ت ت التربة التبل  من الأمهههههههههه ت اللرازطة 
واهههاتلهههات ال أر فهههالقةهههف وبكف الزاههها ير تلكل ههها كومهههة مبروطيهههة ةو  بهههاب الليهههت 

ك  ذلا والبكف مق ا مقت هههههرة ةو  لفه الأت ة وش  ياوم ا البكف االتر السهههههتكةال ا ب
وتقفو  رشات البقافت الةأترسههههههههههههههة ااتلات ةأرلا الى أماكن بكي ة  ت فد أغرال اتر 

 اسليا ةتى ال تقة ةلر ي رة فد طرط  فرائس ا.
 حشرات تحت التربة: إنفاق
يز ال  هههههههرات من ااأاش ا وطةان ان ية هههههههرات ت ت التربة ل  جة يةان تة إاأاقتبتلة 

  ما  لد: تلب  البصائ  التد تةيز االاأاق فد
 ( ش   النفق:-1

عيهه  واههاتلههات ال أر وم  رلهها طليكهه  ال قههايهها فد القأ  وتأريههاتهه  و شقر القأ  وطولهه  
وماان وضههك ا كف ذلا  ؤدي    ثهها الى مكرفة اوط ال  ههرة ال افزة وكفلا فق  تكون 

سة كةا ار ائ  ثتى عبكم ا ب لقة  االاأاق م لقة او مأتوةة وت ل  ال  رات ااأاش ا بقر 
ي لقههه  وبكمهههههههههههههه ههها  Halicidaeبكف الق هههف االاأرادي من  القةرفد  رشهههات تقهههافت 

ب ليات التربة او ما ثهههههههههههابة والبكف االتر يكةف يلى فت ات  يوت  م اتن طيقية كةا 
 ا ير.وبكف الزا فد السياادات

تبتلة ك ير فد ة ههههههههههههههرات ت ت الترب ان مواشع او أماكن االاأاق  ( م قع النفق:-2
الأمههههان البالية من ال  ههههائش واالي ههههاب والبكف  األماكن الةأتوةةيأمههههف عبكمهههه ا 

وكفلا  الصههههبو  لقد اي ههههاثههههة فد األماكن الةز وية ذات األي ههههاب الك يأة او ت ت 
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 القةرفان ميف او اا  ا  القأ  من سقة األ ل يبتلة عبكف ال  رات م ف تقافت 
م ههف  45ون ااأههاشههة يلى د جههة تلقد ااأههاشهها  تكههاد ان تكون يةوديههة والبكف االتر يا

ـاما بكف  رشات  Pompilidاالاأرادية من  الزاا يربكف  فتكون ااأاش ا  Carabidsال
 االفقد. االتلاهاشرب الى 

 حشرات الكه ف
ولكف ال  البصهههائ   ةبة الةوجودة فد التر يالك وو القليعتعيش بكف ال  هههرات فد 

التد تةيز طليكة جو لفه الك وو لد: ال را ة الةتزاة وال  م القسههههههههههههههلد وشلة ال فان. 
وتبتلة لفه الكوامف ةسهههههه  ةل  الك ة وامت اده وتقك م القباتات البمههههههران طبكا فد 
لفه الك وو وان كاات جفو  بكف األثههههههههلا  تتسههههههههلف الي ا اما شاطقي ا من البأاعيش 

ال قيقة  يان أترت فان مبلأات ا تكون  ياة اههههههههههال ة لقةو الكائقاتأسههههههههههاسهههههههههها وبكف اة
والسهههةا الأمهههد ولفه ش   م ف أاواط من الكولوملوالالتالد اةو بكف ال  هههرات يلي ا وب

 وكفلا بكف القأليات. Carabidaeتلفب الي ا بكف الةأترسات من يائلة 
ة االسههتلابة للمههون وتةتاز ة ههرات الك وو  بكف الةةيزات ف د: اهه يرة ال ل  سههالب

اييق ا ممههههههة لة او غير موجودة اجسههههههادلا ذات لون فاتة وأتيرا  متصههههههلبةغالبا غير 
ف د أيمههها ذات ةسهههاسهههية ايلى من م ي ت ا فوق السهههقة ول ا ثهههكيرات ةسهههية موزية 

 وشرون االست كا . كاأل جفيلى ك ير من أجزان جسة ا 
 امثلة حياتية لحشرات تحت التربة

ت ت التربة تقمهههههههد مك   ةيات ا ت ت سهههههههقة التربة مت فية يلى ان مك   ة هههههههرات 
جفو  القباتات عيةا طو لا البالغ يعيش فترة شصهههههههههههههيرة فوق سهههههههههههههقة التربة من ال  لفه 

 ال  رات ما  لد:
 أوال(: الكا وب:

Gryllotalpa gryllotalpa L 

Gryllotalpidae  

Orthoptera 
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 ة الل ات ال ا ة والةكت لة منال  هههرة فد مك   ج ات الكال  تااههه تعيش وتق هههر لفه
افرطقيا واسهههههههتراليا وفد ةول الب ر األ يف الةتوسهههههههه وأو با وتوج  أيمههههههها فد الكراق 

ومصر وسو طا وفلسقين وتركيا. وتأمف األ اضد الب يأة وال  ائ  والةقاط   واأل دن
اباتات البمهههههههراوات وم ااهههههههيف . وتصهههههههي  شقوات الري الةياه م ف  الةلاو ة لةصهههههههاد 
 البمر وغيرلا.

 -:تا يخ الحياة
 تقمهههد ال  هههرة فصهههف ال هههتان فد ةالة ة هههرة كاملة او ةو طات وذلا فد االتأاق التد

 أاق ال فان التد ترتأع شلي  يناسههههههههههههقة التربة واالتأاق تتكون من ا ت ت  ىتلقي ا االا
 الليف. وفد ث ر ايسان  ل أ الق ا  سقة التربة وااأاق التبزطن لل فان الفي تذكل  اثقان

سهههه  ولفه لد غير  20 - 15والتزاوج ث  تمههههع األا ى  يمهههه ا فد اااأاق يلى ية  
 يمهههة فد ةلرات اههه يرة فد ا اية  250-25الت فية   وطوضهههع الليف بةك    ااأاق
 يمههة وتبقى األم فد اأ  ال راسههة  500ةوالد  ىاالاأاق وطللغ مق ا   يف االا  فروط

guard gallery     أسهها يع  بك  3  ون طكام تراش  الليف ةتى  ت  فقسهه  فد ت .
تةام ث  تبرج للب ث ين غفائ ا. وتصههههههههههههههف  بقى ال و طات لك ة أيام فد الكشت الأقت

ثههههههههه را بك  ذلا وطكتق  أن  12 -6ةوالد السهههههههههقة. وتعيش ال  هههههههههرة الكاملة  اةولا بك 
 واة ة كف سقتين. لل  رة جي 

والبقيخ  ةطاةالبقاطا والق ملة وال و طات يلى جفو  القباتاتالكا  ت ال  ههههههههههههههرات تت
 ات. وتت فتتاقبال ةوالبقوليات واللز  وال ههههههههههههههل   ةيث تةزق اللفو  مةا يسههههههههههههههل  تل

ا يلى أغفية ةيوااية فتت فت يلى ال  ههههرات األ ضههههية وال   ان األ ضههههية مههههال  ههههرة اي
ات  طك ير من الليف وال و الفكو  يلى  پرشات ال ودة القا ضههههههههههههههة كةا تت فت وكفلا

جفو  باد ات  وال و طاتالكش وفد تا ج . تصهههههي  ايمههههها ال  هههههرات  الصههههه يرة داتف
تلأ ا وموت ا  كةا تت فت ال  هههرات الكاملة وال و طات يلى ال ةا   البمهههراوات فتسهههل 

 .كالقرعيات وتسل  تلة لفه التةا  ين سقة التربة القرطبة من
 ل ل(الدیدان السلكية ) رق ثانيا(: 

Wire Worms or Click Beetles 
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Agriotes sp  

Elateridae 

Coleoptera 

 ال   ان السههههههههههلكية لد  رشات البقافت الةسههههههههههةاة بأرشع لوز ولد من ال  ههههههههههرات ال امة
. وتوج  کاطامر  دوالواسهههكة االات ههها  بالكال  ةيث تقت هههر فد افرطقيا واسهههيا واو با وثهههةال

فد الكراق وسو طا ومصر واأل دن وفلسقين والة رب واللزائر وتركيا.  الكربد فد الكال 
 Melanotusاويا من ال   ان السههههههههلكية تكود الى جقسههههههههد  13 الكراق وش  سههههههههلف فد

 .الة اايف ال قلية واباتات الزطقةالبمراوات و  م اايف وتصي  Agriotesو
 : تا يخ الحياة

 يأقت الليف بك  ةوالد ال ههه ر من وضهههك   اى  يمههه ا فد التربة بك  التزاوجاأل تمهههع
- 5مبتلأة  ين  ايةاقوتبقى فد التربة يلى   يقل رشات اهههه يرة سههههلكية تتقو   ين
قوات تقسهههههههههههلخ ت ل ا ثةااية سههههههههههه 4ةرا ة اللو  و طوبة التربة ةوالد  ب سههههههههههه  م  90

ل فه اليرشة الت في يلى الةواد الكمهههههوطة فد السهههههقتين األوليين دون  وطةان اتتااسههههه 
تت ههفت يلى جههفو  القبههاتههات فد السههههههههههههههقتين األترطين من تقو لها  ولكق هها ابههاتههات وجود

يلى د اات البقاطا واللز  وال ههوا  . أما ال  ههرة الكاملة  تااههة مسههلبة أضههرا ا كليرة
 لههادي  وطةان فد اي وشههت اشلههف أن تبرج فد الربيع السههههههههههههههقههة فتبقى فد التربههة ةوالد

 .الى اطوا  اليرشة الةبتلأة بااضافة الليف وال  رات الكاملة
   و  اللقلر والل ااة والألف وال هههههههههههههلاليرشات فد التربة يلى د اات البقاطا وجف تت فت
والبههاذالههان والألأههف وابههاتههات الكههائلههة الأرعيههة والكرفت كةهها تت ههفت يلى  ههفو   اطههاةههوالق

جفو  الف ة والباش ن وبفو  وجفو  البمراوات االترت وت اج   فو  و  واللوبيا الأااوليا
 . وكفلا اباتات الزطقة. واتيلة الت فية يلى اللفو  فذن اللفو  الواللرسههههههههههههههي  وال ققة

تللث أن تف ف ث   ات فذا ا الالن اليرشات تذكف اللقين  أما القبات االابات ي    في ا
 .تةوت
 Microcerotermes diversus (Silvestri)اال ضة )النم  األبيض( ثالثا( 
 Termitidaeيائلة 

 Isoptera تبة متساوطة االجق ة 



 
 

235 

 

 حياة الحشرات نباتية التغذية

تكتلر اال ضهههههة من ال  هههههرات االشتصهههههادية الة ةة التد تقت هههههر فد مك   مقاط  ودو  
زداد اات هههههها لا فد الةقاط  ال ا ة وتأمههههههف األماكن الة لةة والرطبة  اصههههههي  طو  الكال 
ايمهها يلى الكت   ت اج  لفه ال  ههرة  ت ههاب والةواد الةصههقوية مق ا وتت فاألت مك  

تااهة الرط ية مق ا فت مرلا كةا أا ا تتلة األجزان الب هلية بالةسهاكن ال    ة  الةسهاكن
اثا  فمهههههه  ين ذلا فذن األثههههههلا  وال ههههههليرات والة ااههههههيف األترت  وما ت توط  من

والزطتون يسل  من االاابة فذثلا  ال ابات واثلا  الكق  والتين  ال ال د مق ا والةيت
 القةة والف ة والققن وغيرلا. م اايف والقبيف وغيرلا

 تعيش األ ضههههههههههة فد مسههههههههههتكةرات  تراو  ي د األفراد في ا ما ين بمههههههههههع ماات إلى ي ة
م  ين وتبت  كههههف ملةويههههة من أفرادلهههها فد أدان يةههههف مكين وطللغ يهههه د األاواط 

إلى ما  ط تقتةداو  1700 زط  ين  لفه ال  هههههههههرة فد الوشت ال اضهههههههههر ما الةكروفة من
تبتلة ك يرة فد يادات ا وسههلوك ا وفد اثههاال ا البا جية جقسهها ولد  .140يقرب من  
مسههههههههتكةرات ا وطليكة المههههههههر  الفي ت  ث . اذ تللذ بكف األاواط الى  قان  واماكن  قان
ت ت سهههههههههقة التربة ويلى ايةاق مبتلأة ش  يصهههههههههك  فد بكف األةوا   مسهههههههههتكةرات ا

ت ههاج . يوائل هها فوق سههههههههههههههقة التربههة. وتكتةهه  ااواط اترت  قههان  الواههههههههههههههو  الي هها ولد
 األالية دون أن ياو  ل ا اتصا  بالتربة. مستكةرات ا داتف يوائل ا

 تقت ر لفه ال  رة فد كافة األشقا  الكربية دون است قان فق  سلف وجودلا فد السودان
   ة من األ ضههههههههههههة وج ت ااواط ي اةةيث  وج    ا ما يقرب من ثةااية وث ثين اويا ک

اللزائر وتوات والة رب وليليا وكفلا فد األ دن وفلسههههههههههقين والب رطن والسههههههههههكودية  فد
وطقل  يلى القةف اال يف فد األشقا  الكربية الةبتلأة اسههههههههةان ي   ة مق ا  ومصههههههههر.

 .الربيا او دابة األ ل او الرطةازالك ة أو  األ ضية او القا ضة او
كةا ذكر  يائ تد الكراق سههبكة ااواط تمههة ا ث   االاواط الة ههبصههة من األ ضههية ف

 :وكةا  لد  لةق ةة الكربية للتقةية الز اعيةتقرطر ا فد
Family: Hodotermitidae 

1-Anacanthotermes turkestanicus (Jacobson) 

 واات ا  لفا القوط غير مكروو.
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2- A. ubachi (Navas) 
ديالى فد الةقققة الوسهههقى. وثهههق وة  وش  سهههلف وجود لفا القوط فد  ل   وز  م اف ة

 .م اف ة ا بيف ت   ث ر ايسان فد
3- A. vagans (Hagen) 

وش  سههههههههلف وجود لفا القوط فد م اف ة االابا  فد الةقققة الوسههههههههقى والبصههههههههرة ت   
  ث ر اذا 

Family: Rhinotermitidae 

Reticulotermes clypeatus Lash. 

والسههههليةااية ت   ثهههه ر اذا  وابا  وت ههههرطن  وش  سههههلف فد الةواههههف  م اف ة ايقوت.
 ال ااد

Family: Termitidae 

1-Amitermes vilis (Hagen) 

 وش  سلف وجود لفا القوط فد ب  اد.
2-Microcerotermes diversus Silvestri 

وش  سهههههههههلف وجود لفا القوط فد الةقاط  الوسهههههههههقى واللقوبية ت   الأترة من اذا  الى 
 األو  نطت ر 

2- M. gabrielis Weid 

وجهه  لههفا القوط فد م ههاف ههات ا بيههف والتههذمي  واالابهها  وذي شهها  ت   الأترة من  وشهه 
 ومن ث ر اب إلى ث ر ت رطن األو . سانيإلى ا ثبا  ث ر
 من ال  لفه األاواط جةيكا من القاةية االشتصادية  لي  القوط M. diversusالقوط  وطك 

M. gabrielis  فالةكروو يق ا أا ا أشف ألةية من القويين السههههابقين  أما بقية األاواط
بالفكر ان جةيع ااواط اال ضههههههههة بالكراق  لد من األاواط التد تعيش ت ت  الل  ر ومن
وتصهي  القباتات ال ية واألثهلا  الةيتة وت اج  الةبااد  Subterranean التربة سهقة

 ة.اشتصادي ا  وتسل  ل ا جةيكا اضرا   ال فائية ومبازن الةواد
 -:ا را  المستعمرة

يعيش افراد القةف األ يف معي ة اجتةاعية او فد مستكرات وت توي الةستكةرة الواة ة 
 . لد:2-10 ثاف  Castesيلى ي ة اثاا  او م الر 
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جندي ذو  -،  الةشغ -جندي ذو ب ل، ج -ة مجنحة، بكلم -(: أ2-10ش   )ال

  ك ك
 Reproductive Castes المظاهر التناسلية -1
 افراد ااضههههلة جقسههههيا والواا ا شاتةة ول ا أجق ة طوطلة تامة یالةلكات والةلو  ول دلو 

 الةلكات فتمب  بقوا ا ك يرا يق  أما ول ا ييون مركبة  الةلو  ا يرة ال ل  التكوطن
 بالليف  وتعيش الةلكة ي ة أيوام  تمع الةلكة ةوالد مليون  يمة فد السقة أمت ئ ا
  تتر  الةلو  والةلكههات ال هه   ههة واةهه ة ويهه ة ملو  سههههههههههههههتكةرة ملكههةفد كههف م وتوجهه 

اسراب تتزاوج ث  ياون كف ملا وملكة مستكةرة ج   ة وتتقصة األجق ة  فد الةستكةرة
 من االجق ة سوت اثا  متصلة بالص  . وال  بقىبك  التزاوج  والةلكات للةلو 
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  Supplimentary Reproductive Castesاإلضافية المظاهر التناسلية  -2
 أو ةو طات كليرة لوا ا أفتة من لون الة الر التقاسهههههههههههههلية ول ا أجق ة ثههههههههههههه االت ولد

وييوا ا الةركبة أاههههه ر اسهههههليا من الة الر التقاسهههههلية وتتقاسهههههف لفه الة الر  شصهههههيرة
 فد الكش وتكاون الةلكة فد  قان مستكةرت ا. كليرة التقاسلية    جة

 Workers الشغاالت -3
 ش دية يقيةة من الفكو  واالاا  لوا ا بالت ي يةة االجق ة شرون االسهههههههت هههههههكا  أفراد

 ةلقة ليت ل ا ييون مركبة أو ييون بسههههههيقة وفكوك ا الكلوطة اهههههه يرة 13وماواة من 
 . تقةو األجق ة فد األفراد الة اجرة من ال هههه االت وتقوم ال هههه االت بلةع ال فانا  اسههههلي

لقود كةهها تقوم  لقههان األي هههههههههههههههات والةةرات وأاأههاق تت ههفت الةلكههات والةلو  وال وأطكههام
الةواد القباتية كاألت ههههههاب ومقتلات ا ولكق ا ت في األفراد األترت يلى  يلى ال هههههه االت
 االاسههههه  تأرزه من فة ا ومن ا ايات شقات ا ال مهههههةية ويلى جلود  سهههههائف  رازلا ويلى

 واألفراد الةيتة.
 Soldiers الجن   -4

 وفكوك ا يقيةة ةلة ا أكلر من ةل  ال ههههههههههه االت ول ا  قوس كليرة ال ل  ذكو ولد 
 الكلوطة شوطة وت ت  اللقود ب راسههههة الةسههههتكةرة  كةا تسهههه   رقوسهههه ا ال قوب الةوجودة فد

 الةةرات والقرق. ج  ان
 تا يخ الحياة 

أواتر الربيع أو أوائف الصهههههههههههي  ت  ر فد الةسهههههههههههتكةرة أفراد ملق ة تامة ومتكاملة  فد
لةسههههههههتكةرة أو  قد داكن. تتر  لفه األفراد  وااا  ذات لون داكن أسههههههههود ذكو ا  جقسههههههههي

 ملا وملكة. وتقصههههههههههههههة أجق ت ا ث  تل أ بالب ث  ی تزاوج كف ذكر وأا  ث  وتقير لأترة
في يصبة القواة الةستكةرة ج   ة. ث  تل أ األا ى فد الكش ال ألا ان الة ئ  ين الةاان

من الليف القليف الك د فد الةاان الةبتا  الفي ياون فلوة ت ت  أولى وضع ملةوية
أو ت ت سهههههقة التربة. بك  تكوطن الةسهههههتكةرة تتوسهههههع بقن  ثهههههلرة اهههههبرة أو فد جفط

  مل 200 - 150 الةلكة والليول وش  يصهههف ةل  التقاسهههف أيمهههاناةو  األا ى اتيلة
 وما. ت ت  ال ههههه االت  90-24الليف طوطلة  ةمهههههااة تتةان من ال ركة أ  ا. فترة وال
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تمهههههههههك ا الةلكات وتوزي ا فد مبادط وم  ت  ةيثمن  وال و طات بالليول وتذتفلا
قةو بك  الأقت بقدن اذ أن األ ضههة طوطلة وال فد تااههة ومك ة للأقت  فترة ال و طات

 32فد بكف األاواط تسههههههههت رق ةوالد  يام ت تصههههههههبةبكف ال و طات التد سههههههههوو 
 قأسهه ا الةلةوية األولى من الصههه ا   الةلكة یثهه ر  شلف أن تصههف ة  القمهههوج وتري

الليف وتصهبة أم الةسهتكةرة أو  لوضهع ةتى  ت  تكامل ا إلى أفراد كاملة ث  تتأرغ تةاما  
 ملكت ا.

يمههههههههههههههان تقاسههههههههههههههلية كليرة  يقةا ال و طات التد تكقد افرادا  تكاثرطة تكون ذات ادم ة وأ 
تكون ذات ادم ة وأيمههههههههههههههان تقاسههههههههههههههلية  فذا اال و طات التد تكقد جقودا  او يام ت 

 ا يرة واجسام ا فات ة وثأافة الى ة  ما.
 -:الضر 

 ات الحيةتبانإصابة ال (أوال
 تا جية يلى أاهههاب ت  ر أيرال  تصهههي  األ ضهههة أثهههلا  الكق  فد الكراق ةيث ال

 للقيات أو فروي  فد ثاف أاأاق ةيث تكة  ال  رة إلى يةف اأ  داتفالساق الرئيسد 
 السههههاق  ل أ من اللف  وطةت  فد السههههياق ومق   قت ههههر الى جةيع األجزان كفلا تصههههي 

 بذاابك اة ألثلا  اللوزطات األ ض أااب لبو  والكوجة وتقترن اللوزطات كالة ةش وا
القبيف  ة داتف ساقةيث ت أر األ ض لتأاةيات والقبيفبال أا ات أوال. كفلا تصاب ا

وتسههههههههل   تا جية يلى اللفط وت اج  شواي  السههههههههكة كةا ت اج  الكراجين أاأاش وتكةف 
 األثههههههلا  فد ملةوسههههههة. كفلا تصههههههي  التوت والزطتون كةا تتكرل جةيع اضههههههرا ال ا 

. ومن الة ة  وتصاب ال ت ت بالة اتف بال  رة باأل ضة لإلاابةال  ائ  الةقزلية 
باأل ضههههة فد مسههههاةات  لإلاههههابةز اية اوط واة  من الة ااههههيف البسههههتااية القا لة  أن

يوائف أترت  يق ا  ؤدي إلى اات ههها  االاهههابة ب هههاف واضهههة وكلير فد لفا  دون وجود
االاههابة جةيع األثههلا  أما الز اية الةبتلقة التد ت ههةف أك ر من  الة صههو  وش  تك 

لا لا بالتباد  فذا ا تؤدي إلى اابأال واة ة توزط أثههههههه م صهههههههو  بسهههههههتااد فد مقققة
أثههلا  القوط الواة  ين بكمهه ا البكف. كةا تصههاب  ملةوس فد اااههابة ا را لتباي 
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ال ةالية   فه ال  رة وتااة أثلا  اليوكاللتوس  أثلا  ال ابات وتااة فد الةقققة
كةا أن   شليلة اويا ما باأل ضهههةواالثف فذاههها ت ا    أما الصهههقوبرطات والسهههرووالكازو طقا

 .م ف الباذالان والألأف وكفلا الققن يصي  اباتات البمرة M. diversusالقوط 
 أصابة الم ا  غير الحية (:ثانيا

األت اب  من أل  األاواط التد تصي  M. diversusتصي  ال  رة الب   وطك  اوط 
شا ليت ا  أاواط االت ههههاب فد. وتبتلة مابقيت ما سههههة لة ة طوطلة إذاتية والةبلأات القبا

أت هههههاب  اة تلي باأل ضههههه ا  أك ر تذثر  لدأت هههههاب اليوكاللتوس  وانباال ضهههههة  باااهههههابة
والكازو طقا وأت ههههههاب اللام  يقةا ل    ة  أي وجود لل  ههههههرة  أثههههههلا  اللقا  ث  اللوز

وااههاج ولربةا يكود السههل  فد د جة تأمههيف األ ضههة ألاواط من  يلى أت ههاب اللاوي 
د جة اهه بة الب هه  أو الى م تواه من األفرازات أو الروائة  ون األترت إلىالب هه  د

 .األت اب التد تبرج من أاسلة لفه
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 المقدمة
 الحشرررررررررررررر ال الألنواع ال رتب ا كلاا الأل رئيع بتان ا  هيوان كنلألن   ال   ر ل         

ع ف فنلألن  رب الحشررر وع  بألن ك  قسررراألانل مو مل عع عتد ع م  مل المجأللعع متألنثتع ر
 اذا يألثو سعع  مت  3.793 متلسط عألق الئحنر ال الع ض % مل سيح 72يكل  

 % مل مجأللا الحش ال م رئط كنلألن .5فن  اقو مل اللسط الألنول.  مع ذلب 
الح ار   رئنملفنلألن  ثنمت الت بيب  هلاكب رؤث  البيئع الألنواع عتد الحشرررررررررر ال مل ع   

%  العألق مؤث  أيضررررررن 100 الضررررررل  عتد ا عألنس الألتسررررررن وع متقنرطن  ال  لطع  ئعن 
رلمي  رشاف عتد  معظم الحشرر ال رشاف فل الألانا الضررحتع  لل ا  كعق م قنل ال يل 

أعألنس ق  رصررررررررررو الد الز ق ة  مع  ونق  العألق كقو الضررررررررررل ل  رقو ال ئنرنل التل رأل  
الحشرررررررررررررر ال كن  بسررررررررررررررجيل  اليذا   الألن    التانرال الألنواع بذلب ل ن ق ران  ئعق 
الحشررررر ال مثو الذكنو ا سرررررلق  طعق م قنل ال نملع رألضرررررو اسررررر ا ا من ل رانرا فل 

 ذكنو ا من ل ال ا    كنلألانا.الحلرونل ال عنشنل    ال   ل مي ألن رألضو كعق
مثو كنلسيح التعتق   مل الحش ال الألنواع عتد الح بع  ال ثي ع الجذو السيحل  خنص

م قرنل الئعلض  طاق أكلاا عر مر   مل الحشرررررررررررررر الل   باعررع القررنا رجررذو الي ررن أكلاا 
يس رألضرررو الااعن  ال متاع ال ظاألعل مي ألن مل الحشررر ال  ئعق م قنل ذكنو ال نقمعي ع 

 أسرررررألورألضرررررو حلرونل ال عنشرررررنل القنا اليي لل  ال ئنرنل الألنواع  الصررررر لر الأللهلق  
 سيح الألن  رستألي  م  ن الحش ال فل التيذيع   ضع الباق  حألنيع الصينر.

 -:تقسيم الحشرات المائية
لاه   اه رتب الحشررر ال الد من الذي رت الألن كحسرررب كلا  عأ  (: رقسرررام الحشررر ال الألنوا

 متل:
 Marine Isectsالحشرات البحرية  -1

أ  ا   ا رضل رألثو الحشرررر ال رق وئن ثأثع أرطنا أكلاا الحيلاكنل التل رله  عتد    
أكلاعررن قتيتررع العرر ق هرر ا م  ررن رلهرر  فل الألحاط  ال الألل ل ا  ب  عتد     ا رض 

كعضرررررررر ن   و تشرررررررر  أ  حتد فل ع ض الئح   د ر  ر الحشرررررررر ال بىف اق عتد الشررررررررلا 
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)ذ ال  الأل  بنليأل  كألانا كح وعاكتشرررررررررررنرا  اسرررررررررررعنل ف و كلا كح   ق  ريتب عتد عائع 
ل  رشررررررألو ال رب  حشرررررر ال ر تألل علد الع م  مل ؛Anurida maritimaالذكب القنفي 

Aepophilus bonairei  التيتب عتد مل كصررررررررررررررااع ا ه حع فل اكجتت ا  أ ر طن(ل 
الحشررررررر ال القشررررررر وع  ا تع خنصرررررررعل  الي قنل Clunioال نملع مل ه س ا ملاج مثو 

ل الألنلحعل  ذكنو افي رق الألسرررت قعنل كعلض ق  ر اف ؛ edoparena glauca لذكنكع
 Chironomus )ال ررررررنملع بألررررررن فل ؛  العألقعتد الألتلحررررررع کسرررررررررررررررررررنوکل  کلي ر ا

oceanicusأكلاا مل ضررررررررررررررررنرطرررنل الألرررن  بألرررن فل (؛  الشاف كعيررر ا عل الارررنكسررررررررررررررررع 
Halebatesمئنل ا مانل كعي ا عل الانكسعل التل رله  . 

 العذية: المياهحشرات  -2
 ع  ا مت اق ال تد لتألانا العذكع عتد مسرررررررتل  ال    ا رضررررررراع صررررررريي  كشررررررركو متحل .

 فل لتألاررنا ال تد الحجم مل %0.001ئحي ال الألاررنا العررذيررع  ا ك ررنر رألثررو أقررو مل  
مثو ع الحيل .  رشرررركو رجألعنل الألانا ال اختاع السررررن  ع كألن في ن الئحنر ال اختاالألحاط 

الألانا  أ  ا ك نر  رشررريو الانكسرررعل سررريح مل %1.8ل كحل الئح  ا سرررلق  طح  قي ول
. قتيو مل الئحي ال ال بي    وت بي ال ثي  مل الألانا العذكع فل ع ق %0.001الجنروع 

. ف سررررررررلطانل الألنواعالألانا العذكع متلف   لتحان  ا رضرررررررراع كسرررررررربب ال  ر   اصررررررررئحت ق  
الت مي   شرررىك ن شرررى  الت ا ألنل ا رضررراع ا خ  ل كنقرا من ر جل مل الئحي ال  ا ك نرل

م  ل  ل ل ا ك نر رتج ق  100 الئحي ال عتد مانا ريو  عل ا ك نري كنلتى و.  رحتل 
ر العنة حجألن مل الألانا رطألن يسررررررررررررررن ي ثت  بو ا ك نر عتد م ا كنسررررررررررررررتأل ار.  رحألو

  حش ال الألانا العذكع رقسم الد الئحي ال مل الألانا العذكع
 Insects Of Running Waterحشرات المياه الجارية  -أ

مصررررررنقر ا الجنروع أقو مل الألانا السررررررن  عل ع  أ  عتد ال غم مل أ  الحجم ال تد لتألان
ل  اذا ملف  لت نو نل الحاع علد متيل  سرررررررر ع أ  أ ث ألت ال رصررررررررو الجنروع لئقد ل الألانا

ل سررعع  طنلتنلل ف ل مأوألعقنمتع لأسررتاين  عتد م   مسررنحع هي ا اع شررن الألنواع ميئع
.  فل فل الألانا الجنروع مجأللعع مل ا كلاا التصرررررررررررررر اااع أ ب فق   لرل الحشرررررررررررررر ال 

ل  الئعق   الجنروع ناالحااقع فإ  معظم ا كلاا مل الحشرررررررررررررر ال الألنواع مألثتع فل الألا
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سرررر وعع الج ون ل حي   متلاه  ع  م نل  اذا صررررحاح ملهه خن  فل الج ا ل الضررررحتع
 .ة°20 ي قرهع الح ار  الش    ل    متع   متلسطعنلانا  بسجيل يكل  ر بيي 

 الألانا التل رتسررررررررررر و مل ا رض علد ه  ل أ  ر ئع مل العيل  ر ل  عنق  أم ق مل ع 
.  ق  يسررتأل  اذا الأل س لئعق الألسررنفنل فل فصررو الصررافل  أقفى م ه فل الشررتن  الجل
.  عتد عي   كيين  مل الجتي  فل الشرررررررتن الج  ل  تيأ فل الصررررررراف أ  م بن  من عذا

الألانا ر ل  ع ضع لتتقتئنل اليلماع  الألصتاع ا  أ  م   ا ختأف قاوألن  أ  ال غم مل
.   ونق  عتد ذلب فإ  الألانا ا م ق حتع مل الئحي اله فل الأل ن ق الضم  اقو من يكل  

فألثأل الألن  الألشئع ع   قرهع  مل الألانا ا  ث  قفئن. أ ب ا  بسجيل مل  رألتص ق را
ا ضرررررررررررررري اكرررنل عتد القرررنا   رعألرررو. ة22.0 ع ررر  ال ألارررع م   1.5 عتدي ة يحتل 4°

ل عه علد ر   التشرررررررررراعمذاكن ع   كقيع ن  بسررررررررررجيل كعتد ا حتألن   لتج  ل الصرررررررررر  ي 
أ  الحشرررررررررررررر ال يألك  ن أ  رتيذ   ر ألل عتد م ار  ذلب أعألنس الج  لل  وت رب عتد
 ق الألعت لع.الس عل حتد فل شتن  الأل ن 

ا  ث   ميلوع ا ه حعل  شرررررررررع وع ا ه حعل  ماجنللطت ال الل   لممل ذينو من  ا كلاا
.  رله  م قنل عنوأل الذكنو متاألنروسرررررررررررررري و يل سررررررررررررررأليلليي ي الألانا الجنروع ف   فل 

 أه ول حلرونل ال عنشررنل رألضررو لالألانا الئنرق  السرر وعع فللصرر لر ل ميل ای يأل اطسرر  
ال ي  ال اوم كنل سئع  ع  .أيضن ل الألانا الجنروعی يل  هل مألی ول  ب قمل لاجنست  ی يك

مع راررنر الجرر  ل  اكج اف ررن   لقررن  ل التاررنرال الألررنواررع ال ا تسرررررررررررررررنح ررن كعيرر ا عل القررنا
فل التانلل الألظتألعل  عنق  .  ويقاق ع ق الحش ال التل يحألت ن التانرمع ضع لتألألت سنل

فقطل فأ يكل   قصرررررري   مسررررررنفنل .  ق  رحألت ن التانرالعذ أ  ال ثي  م  ن ليتد ال شررررررن 
كنكتظنة أ ث  فل ارجنا    يالعشررر ل  رتل االضررر ر ببي ا.  الت نفس عتد الألكن  لئس حنقا

علد اليي ا  فل ارجنا  رأليو ل  ا نك قليو غي  مق ع كى  الحشرررررر ال ال نمتعل   مج   ا
ل لممن نويذ  طاق السررررررررريحاعالج  ل لتضرررررررررع ماضررررررررر ن  رعلق لتشاف فل الألانا  اعتد

ل كقل  اكنلقن ل  وتتصرررررقمج ي ل ل ييل  كسررررر عع ذكنو الحج ل  طعق ال عنشرررررنلل 
 .لب مئقد ق وئن مل مكن   ضع الباق طذ
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 عنة فإ  الحش ال التل رشاف فل الألانا الس وعع رأل ع مل الصعلق علد السيح  طشكو
 الت ألسررررراع  ئنر  عل خانشرررررام قصرررررباع أ  ال ر ا اللا اع اه ير نعتد ال لا .  لتحصرررررلل

حلرونل  بسررررررررررررجيل   ل  ميأللر  فل الألانا الي اع كن التل رعألو ع  من ر )مأسررررررررررررت   (
التانرال رعألو ل السرررررررررررررن  ع عنق  فل الب ك رشافكعق ذكنو منملل  ذكنو الحج  التل 

 رح ك رأللهاع . فنل انشررررررررام الئي اع فل ذكنو منمل ذال ضرررررررر طنلالألنواع ال نصررررررررع م ن
 مت نسررب كألع لل فإ  ذكنو الحج  م رألع  و  ألق عتد أرهته بذلب م ن الألانا الألحايع

 ا عتد . أمن الحشررررر ال التل رشاف فل الألانا ذال السررررر ععبسرررررجيل  علد ا  الحنهع مع
 فأ رح ث مثو اذا الح بنل الت ألسرررررررررررررراع  رعتأل  رألنمن عتد التانر الألنول الذي يىرل

 .  رأللل اذا الحشررر ال كألج ق أ  رلضرررع فل مانا سرررن  ع حتد     بنكتكن  بسرررجيل
 يقو كنلق و ملن  بسررررررجيل م نسررررررئع    ابم اق ك كن  بسررررررجيلقرهع الح ار   التشررررررئع 

 .نرالتامتج ق ع  كنل ال انشام   
. فق  يكل  الجسرررررم الجنروعفل حشررررر ال الألانا  شرررررى ع ق مل التحلرال الأللرفلللهاعلق  ك

مل أ  ريحز فل اليئقع ال  اقعل مل  م ضعين مل أعتد علد أسألو ل ل رتألكل الحش  
لذلب رتألتيح حلرونل ذكنو  الصأل الد  القنال حي  م  ألق التانرمتم رحت  3علد  2
الجسررم الصرريي  لتحشرر    حجم  وسررألح أيضررن ی يأل ا و قنل خ نفس كسرر ی يابتنه  لممن

التل رشاف فل الألانا العذكع  رق وئن أ  رست  ة اليئقع رحت القنا. ف و ال  نفس ال نمتع
 . صيي   الحجم

 ل ن كألسررررررررر نل  طنبضرررررررررنفع علد اذال فإ  م قنل الألي ي الأل نلب متضررررررررر ألع ل ل رثبت 
  ال ين اف كنلق و مل فتحع الشرررررررررر ج. بألن رله  الأل نلب ال سرررررررررر اع القلوع خين اف

)ماجنللطت ا(ل  ی ي الوبلر   و قنل التل رشاف ح  ل ی يتيالشرررررررررررررر هاع فل م قنل رون لف
مت    لم ق لی يلليالذكنو سرررررررررررأل لعنوأل   فتقنران لألرهو الحااااع فإ  الي قنل الألنواع

 Limnophora )لأل لفلرا(  ی ورررر ر يرررراك   لی يررررل  سرررررررررررررر فی وررررسرررررررررررررر  يل  طتاألررررنر ی يررررفب
لتتعتق.  ري ق ا رهو ا  لاع قاوألن   رسرررت  ة (ل ل ن   او  أ لاع رشرررئه ا رهوی ي)اكثلم

ل  عتد ی يمل فتحع الش ج فل م قنل سأليلل كنلق و ك ين اف ق اقع.  وله  مألصنل
.  رح ث ی و  يسرررررررو(ل  طتاألنر ی مکلقا)كسررررررر Maruina سرررررررألتل فل )منر اكن(السررررررريح ال
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خانشرررام سرررألتاع أ   سرررنو  شرررع وع ع   حلرونل ذكنو  ملاسررريع لأقأامقن مع احت ن اع 
( ی(ل  )ا األي وتأ ق ق سررررررررررررررررررررنی ييررررررر)ابترررررررنه  Rhithrogena مرررررررنمل )رث  هي رررررررن(

Ephemerella doddsl  ( تل اياألي وتأ م )اE.pelosa  (ل  و قررررررنل ی)ا األي وتتيرررررر
( ا ه حع )ح شرررررررااع یل  و قنل مي الي قیلكلم م رسرررررررت  ة كعق کنی  يخ نفس كسرررررررأل 

عتد  ا  لاع اف ا ال ح و وع ليهع لألتصررررررنسل  رتجلل م قنل سررررررأليلل  ملاسرررررريع أرهت ن
 رجألع اليذا   التانر )شع وع ا ه حع( شئكنل فل باطس ر  يمل الح و .  رييل ا ف ع

الصررررررررر لر  علد الألحأللل كنلألن .  رقلة معظم شرررررررررع وع ا ه حع متثبيت غأف حلرونر ن
مل  عنق  كنلح و .  رت ل  ا غتألع الحج وع التل رب اه شررررررررررررررع وع ا ه حع فل الج ا ل

م قنل ال نقيس فل الألانا السرن  ع   اذا ملف  الثقو ل ل ريل  بيئنل  حصرلال ثقيتعح
 .صتتاكأل كس عع عذا من

ل Ameletusمل الحشرررررررررررررر ال يعلة م شرررررررررررررررررن  ضررررررررررررررررر  التاررررنرل فررررذكررررنو مررررنمل  قتيررررو 
Centrophilus, isonychia  طعق Baetis ر خو فل التانر  ر  ج م ه كح بنل 

 (ی يي)فت Rhagovelia ابل  قلوع  سررررررررررلا  ن ال تااع.  رشاف )راهلفيتان(  صررررررررررعلق
التل رشاف فل الشررررررررقلس يألك  ن اسررررررررت  اة   الحشرررررررر ال. سرررررررريح م ح رال الج  ل عتد

 اليذا  فل الج ا لل فذكنكع منمل الألألتيحع رله  أيضن رحت الص لر فل  ا  بسجيل 
صرررررريي   ه ا لتحشرررررر الل  و قنل ذكنو الحج  ضرررررراقع الجسررررررم  ر.  أ لاالسررررررن  ع الألانا

 Hexatoma )اکسررررررررررررررررنكلمرررن(  Antochaال افعرررع )أكتلبرررن(  - ذكرررنو  مرررنمل  ذكرررنو
بسررررررجيلل  متلسررررررط   مل ا الذي يكل  قتيو  عنق  ميل حصررررررد القنا رله  (لی ي)ربيلل

ة.  وت ل  قنا الج  ل °20مل  اعتد علد قرهع ح ار  شرررررررررررر  ي ق وب مل ال لا   ر رألع
 ی.مل ر اسب مل ال مو  اليأل

 ل ل كعق ا كلاا  قتيو ا  بسررررررررجيلمل ا كلاا مت صررررررررص لتشاف فل الأل ن ق  قتيو
فل  Uح ف  رشرررررررررررئه رحأل  هحلرا ملف   فنوقع. فحلرونل ذكنو منمل ال  اغع في ن متلاه 
ل هنذكع الحج  ل  رقلة الح بنل الأللهاع ل انشرررررررررراأل ن ال وشرررررررررراع مت  و  الألن  فلداليأل
ل ی ي يل مثول کلمذكنو من ملأخ    اكلاا اق العضرررررررررررررلوع اليذاواعل  ا  بسرررررررررررررجيل الألل 
لتج ا ل  ا ك نر.  رحتألظ اذا  اليي اع ( رسكل الااعن یل  طعق ) األي لي یش وکل ور  
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غينول.  رييد  ی خاشلة عتل  ملاسيع الحش ال ك انشاأل ن العنمتع كظاألع مل الحبيئنل
ال عنشررررنل كيئقع  ا اع مل الشررررعي ال     ذكنو الحج  لمأسرررريح أهسررررنة كعق ذكنو من

 .أكنميب رعألوحي   ال خل  ال  اقعل  ر ث  م قنل ال نملع قاوألن فل الااعن 
 Insects Of Still Watersالمياه الساكنة  حشرات -ب
 كشررررررىل الئحي ال قصرررررري   ا هو كنلألقنركع كن ك نر.  معظم الئحي ال الأللهلق  حنلان ع 

الئحي ال  مل سرر ع.  قتيو 25000أقو مل  عأل ان(ل ی يفل العصرر  الح م  )متاسررتلسرر
ق  كشرررررررىكن فل  أف واان فل.  وحتألو أ  كحي رل ككنل  رنكجنكاقن ا  عأل   أ ب ال بي   العألاقع 

أث ن  فت ال  تئ  ق  ر العص  الثتثل.  رألأل رجألعنل الألانا السن  ع عنق  كنل سلطانل أ 
 الجألنف اليلوتع.

  عتد عكس الألانا الجنروعل رتىث  الحان  الحشررررررررررررر وع فل الألانا السرررررررررررررن  ع م رهع الح ار 
 ررررىث ارررن كح برررع الألارررنا.  رتيي  قرهرررع الح ار  فل مارررنا الحلافأ ث  مل ا  بسررررررررررررررجيل 

 التجألعنل  .الضحتع لتئحي ال  التجألعنل الألنواع الصيي   مثو الب ك م رهع ح ار  الجل
الألانا  رضرمعلد  ئقع عتلوع أقفى   رصرئح مقسرألعر فى مئط  فل الصرافل الألنواع ال بي   
 قررررررع ا كحسررررررررررررررررررررنر الح اري ؛   ئقررررررع اكتقررررررنلاررررررعل أي  ئepilimnionالسرررررررررررررريحاررررررع 

thermodecline ة أ  أ ث  ل ررو مت   احرر  فل °1 الد ل حيرر  ر  ألق قرهررع الح ار
. hypolimnionة رسررررررررررررررألد الألانا التحتاع °4عألاقع ذال قرهع ح ار     ئقع العألق؛
 ل  ر ل  أقوة°4بثنفع ل ن ع    اعتدالئحي ال مئط  فل الشررررررررتن ل  رصررررررررو الألانا   رب ق

 لة°4.  ريل  مانا السرررررررررررررريح الألب ق  الد قرهع اعتدقرهنل ح ار  أقو أ   ثنفع ع   
 رج ييقرهع التشرررررررررئعل  وقتو التحتو مل فل فل الألانا السررررررررريحاع ا  بسرررررررررجيل  وكل  

الألقي   فل الأللاق اليذاواع رسألد مح  ق   الئحي ال م يقع الألانا التحتاع. فل بسجيل  ا 
الح مثع العألاقع.  وشررررررررررررررجع الت سرررررررررررررريب  الئحي الن ثتت أم    مل oligotrophieاليذا  

ل كألل اليحرنلرب العرنوألرع فل الألارنا الئحي   فل مارنا الألتجألعرع ال قص فل الأللاق الرذاوئرع 
كنلأللاق اليذاواعل  خنصع ال يت  هيل  لتألن  الت روجل ا ث ا ألد سوالألألتلحع الألشألسع.   

الألسررررتأل   رؤقي علد عكتنج   ابضررررنفع لeutrophicationا كألن  اليذاول ا   الألسررررأللر 
الألتحتتع فل الألانا العألاقع  ال نو نل منق  عضرررررررلوع فل  هلق  ف   مل التحتو.  رسرررررررت ألذ
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أخ  .  رسررررألد الئحي ال  رسررررلطانل بسررررجيل الألن ل رنربع الألنق  العضررررلوع لتت ا م مع  أ
تقبو .  ع  من رسررررeustrophic اليذا  ل الي اع فل الأللاق اليذاواع  في  العألاقعالضررررحتع 

الألعيل الألنولل يصررررررررئح الألن   مل الحنمضرررررررراعالئحي ال بألانل ببي   مل الأللاق ال كنلاع 
فل  ئنل ال مل العضرررررررلوع مصررررررربلغن كنلتل  الب ل  فقي ا فل الحان  الألنواعل  ر ا م الألنق 

سررررررررررريئع التيذيع  الألسرررررررررررت قعنل مانا الحلاف الضرررررررررررحتع.  رسرررررررررررألد مثو اذا الئحي ال أ 
dystrophic سررريئع التيذيع يألتتد     ال  نيع فإ  بأ مل الئحي ال حسررر ع التيذيعل  فل

رسرررررلق م قنل الذكنو   . رألنمن كنلألنق  العضرررررلوعل  رييد كنل ئنرنل ال ضررررر ا ل ثم ر تألل
.  رتأليي  ئقع رحت نمل  ال حيتع الحان  الحشرررررررررررر وع فل الألانا العألاقع الألألتلحعل  الااعن 

التل   عرر يألررع  قررنل ال ررنملعمليررذا  ملهلق ال سررررررررررررررلطاررنل ال  اقررع لتئحي ال محرر  ق  ا
Chironomus قنا  سررررررررررريح مي (.  الحشررررررررررر ال السرررررررررررنو  ل أ  اللحي  ل عتد   كلم) ن

الحأل ا ل  ال نملع ال م قنل قاوألنلا  بسرررررررجيل الئحي ال  في   اليذا ل حي  يسرررررررت ألذ 
ا  بسررجيل مل  مح  ق رج ييالتل رحتلي عتد ال األلهتلطيلل  القنقر  عتد الشاف فل 

الئحي ال فل  أل تظمل  التل رسررررررررررررتأل  فل عألت ن بألحتأل انمع.  الألانا الألألتلحعالغي  
(.  بىح  ی يللسررررررررري)  Caeborusکنؤ ملرس    اليذا  يسرررررررررك  ن ال نملع الشرررررررررئح ي ف

رقضرررل ملم ن  الألألت سرررع Ceborusالحشررر ال القتيتع التل ريألل كح وعل فإ  بن  ملرس 
غن  ا انس  ذالل رق وئن ق وئع مل القنا  ريألل عتد السرريح ليأ.  الي قع الشررئح شررألنفع

الج ن  العصررررررررررررربل فل حجم ا  انسل   طتحكم ىعضرررررررررررررن  رلا   ب  رعألو ع   بو ك نيع
 متأل ق ا  انس.  ر رألعفع  من ر ضيط ا  انسل ريل  الي قع 

و فل ب  اح ال نملع ال نمو فل اع اق ببي   مل الئحي ال. ال صررررررررررررررئع فل  قت  ي  ج
 سحب بثاألع عتد كحي   Caahorus edulis ) نؤطلرس اقلللس(العنلم.  ر ل   أكحن 
 بنلاأللركانل يسبب مضنيقنل س لوع لألأك الأل تجع.  ع  من رحألو علد الانكسع كألعو فل

لع ر قو بألانل ببي   مل الألنق  العضررررررررررررررلوع مل ل فإ  ال ألانل ال نوتع مل ال نمال ونح
ر لعن  أ ث  الحش ال الألانا الضحتع فل الئحي ال  الب ك عتد أكلاا رحتلي  لالئحي   يئعم

م ن ق الألانا الجنروع فل    ف ن ا العألاقع الألألتلحع.  رشرررررئه كعق رحتلوه الألان من عل
 د  الصرررررر  وع التل ريسررررررت ن .  عتد الشررررررلاعرحتلوه الألانا العألاقع الألألتلح من اليباشاع
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ل  ذكرررنو لمالئعق مل كألس أكلاا ذكرررنو مرررن ملهررر  ا ملاج لتئحي ال محررر  ق  اليرررذا 
.  ذيررررنو الحج  حسررررررررررررررررررنس ل قص الجرررر ا ل الحج ل  ذكررررنو بررررنقي التل رلهرررر  فل

ا من ل.  ريقاق أع اق  أكلاا  رتب ل  و  ر فل الئحي ال كنسررررررررررررررتث ن  مثوا  بسررررررررررررررجيل
ل  قكنو کنرسل  ال عنشرنل منمل اليذاول. فذكنو كن كتحن الحشر ال فل الألانا الضرحتع 

خانشرررررررام فأ رصرررررررع  علد  الحشررررررر ال رشاف ميل ال ئنرنل الألعأللر  ا  عتد القنا.  ل ذا
ل مل رصررااع ا ه حع بثي  السرريح مل أهو ال لا .  وقتصرر  أيضررن عتد الألانا ال نقوع

مئنشرررررر   أ  فقن اع الاواع.  سررررررلا   غأل يع ا ه حعل  ث نواع ا ه حعل التل رت ألس ال لا 
 .ی و ر مت  يل  ای يفت   لی وه  مثو  عتد السيحل رله  ضنرطنل الألن ل 

 لع   ل  اذا رئقد فقطبو عنة كن مينر أ  ذ طن  الثتلجر شرررررررررررى الئحي ال الضرررررررررررحتع  ق 
 .  مثوأ  ا متصرررن  فل الت طع يح وق الئأسرررنماع أ  شررر لر قبو أ  رألق  الألن  عل  

 vernal lakesالتجألعنل الألنواع التل رت ل  فل ال طاع رسررررررألد الئحي ال ال ضرررررر    رتب
 ا سررررررررررررررألررنك .  رعج اررذا الأللا ل الألؤقتررع عررنق  كررنلحشرررررررررررررر ال ل اررنوponds الب ك أ 

ل  فل الألجلال ع   فل ثقلو ا شرررررجنر الأللهلق لصررررريي   ا الحشررررر ال حتد. الألألت سرررررع
 ال بألن رلف  اذا الب ك ف صرررررررع ا سرررررررتلاول  نق امثو كئنل م  مت ال ئنرنل قلاع  أ راس

 ن.  وكل  ال ألل قاوألن سررررررررررر وع ه ال حانر لت ألو ل ر ل  بن اع لئعق الحشررررررررررر الفي رس
ل د ر ألو أسبلعيل مل   قو Aedes aegypti ل رحتنج كعلضع الحألد الصأل ا فألثأ
 . ق ر  حانر ن كأللان

 :المائيثانيًا(: تقسيم الحشرات المائية بحسب الطور 
 است نقا  الد ذلب رم رقساأل ن الد من متل:

 الكاملة في المياة العذية وتضم: االطوار غير -1
Ephemeroptera هألاع أكلاا الر 

Odonata (رق وئن معظم اكلاع ن) 
Plecoptera (معظم أكلاع ن رق وئن) 
Megaloptera (هألاع اكلاعه) 

Neuroptera 
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Sisyridae 

Coleoptera 

Helodidae 

Limnichidae (كعق اكلاع ن) 
Psephenidae 

Ptilodactylidae 

Diptera 

Anthomyiidae (Limnophora) 

Blephariceridae 

Ceratopogonidae 

Chironomidae 

Culicidae 

Deuterophlebiidae 

Dixidae 

Dolichopodidae (Dolichopus) 

Empididae (Clinocerinae, Hemerodromiinae) 

Ephydridae 

Phoridae (Diploneura) 

Psychodidae 

Ptychopteridae 

Rhagionidae (Atherix) 

Sarcophagidae (Sarcophaga) 

Sciomyzidae 

Scopeumatidae (Hydromyza) 

Simuliidae 

Stratiomyidae (Stratiomyiinae, Adoxomyiinae) 

Syrphidae (Sericomyinae, Eristalinae) 

Tabanidae 

Tanyderidae (Protoplasa) 

Thaumaleidae 

Tipulidae (Tipulinae, Limoniinae) 

Lepidoptera 

Pyralidae (Nymphulinae, Acentropus) 

Trichoptera (هألاع اكلاعه رق وئن) 

Hymenoptera 
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Braconidae (Chorebus) 

Diapriidae (Trichopria) 

Ichneumonidae (Asilops) 

Mymaridae (Caraphractus) 

Scelionidae (Tiphodytes) 

Trichogrammatidae (Hydrophylita) 

 االطوار غير الكاملة والكاملة في المياه العذبة: وتضم -2
Collembola 

Entomobryidae (Sinella) 

Hypogastruridae (Xenylla) 

Isotomidae (Isotomurus) 

Onychiuridae (Onychiurus) 

Poduridae (Podura aquatica) 

Sminthuridae (Sminthurinus) 

Orthoptera 

Acrididae (Marellia remipes) 

Tridactylidae 

Hemiptera (Heteroptera) 

Aepophilidae 

Belostomatidae 

Corixidae 

Dipsocoridae 

Gelastocoridae 

Gerridae 

Hebridae 

Hydrometridae 

Macrovellidae 

Mesoveliidae 

Naucoridae 

Nepidae 

Notonectidae 

Ochteridae 

Pleidae 

Saldidae 

Veliidae 
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Coleoptera 

Amphizoidae 

Chrysomelidae (Donaciinae) 

Curculionidae (Hydronomini, Erirrhinini, Bagouini) 

Dytiscidae 

Elmidae 

Gyrinidae (adults) 

Haliplidae 

Heteroceridae (Heterocerus) 

Hydraenidae (larvae) 

Hydrophilidae (معظم اكلاع ن) 
Hydroscaphidae 

Limnichidae (كعق اكلاع ن) 
Noteridae 

Sphaeriidae 

 العذبة: المياهاالطوار الكاملة في  -3
Coleoptera 

Dryopidae 

 حشرات بين المد والجزر  -4
Collembola 

Entomobryidae (Entomobrya) 

Hypograstruridae (Anurida maritima) 

Isotomidae (Isotoma) 

Hemiptera (Heteroptera) 

Corixidae (Trichocorixa) 

Gerridae (Rheumatobates) 

Omaniidae 

Saldidae (Aepophilus) 

Hemiptera (Homoptera) 

Aphididae (Pemphigus) 

Psyllidae (Aphalara pulchella) 

Coleoptera 

Carabidae (Thalassotrechus) 

Chrysomelidae (Haemonius) 
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Curculionidae (Emphyastes) 

Heteroceridae (Heterocerus) 

Hydraenidae (Ochthebius) 

Hydrophilidae (Cercyon) 

Limnichidae (Hyphalus, Mexico) 

Melyridae (Endeodes) 

Salpingidae (Aegialites) 

Staphylinidae (Aleocharinae, Bledius, Thinopinus) 

Diptera 

Anthomyiidae (Fucellia) 

Canaceidae 

Ceratopogonidae 

Chironomidae (Clunioninae) 

Coelopidae 

Culicidae 

Dolichopodidae (Aphrosylus) 

Dryomyzidae (Oedoparena) 

Ephydridae 

Helcomyzidae 

Heleomyzidae (Anorostoma) 

Tabanidae 

Tipulidae (Limonia) 

Trichoptera 

Limnephilidae (Limnephilus affinus) 

Philanisidae (Philanisus)  

Hymenoptera 

Encyrtidae (Psyllaephagus) 

Eulophidae (Tetrastichus) 

 حشرات البحار -5
Hemiptera (Heteroptera) 

Gerridae (Halobates) 

Diptera 

Chironomidae (Pontomyla natans adults) 

 



 
 

253 

 

 حياة الحشرات نباتية التغذية

 -:مشاكل الحشرات المائية
 فن  لد  رتع ض الحشررررر ال الألنواع لظنا   الجألنف الشرررررنوعع ميل الحشررررر ال ا رضررررراع 

رشاف فل  التلرشاف فل  سرررط منول حي  يظو محتلاان الألنول متيكن  حتد الحشررر ال 
مل اح  مشررررررررررررررن و رتب  لحع مو ا نالألانا الألنلحع رت اف ر األن م نسررررررررررررررب اذا البيئع الأل
 الحش ال ال باااع الت تص مل امأح ن الياو  .

 طنل غم مل ا  الحشرررررررررررررر ال الألنواع رتج ب التيي ال الألجنواع فل الح ار   بذلب اجلة 
بنلضررررررررررررررألنقا  الألألت سررررررررررررررنلل ا  اك ن رتع ض  ع ا  اخ   اليألتانل   أكلاا الع م  مل 

  ا سألنك  مألت سنل منواع أخ  .
شرررررررررررررن و ع م   رعت ض حان  الحشررررررررررررر ال الألنواع فل التيذيع  الت ألس  ا نك فلس ذلب م

   ضع الباق  الح بعل  ال   ج مل العذار ل كلهيان فل ا رل:
 الغذاء: -1

الرر  اقررع  ال ئررنرررنل الألررنوارع   اكلاا شررررررررررررررتد مل اليررذا  ف  ررنك ا حاررنرحلي البيئررع الألررنواررع 
 م تألنل ا حان  الأل تتألع  الأللاق العضررررررررررررررلوع الألتحتتع  غي ان فنل  نفس الألنواع رتيذ  
عتد ا هيا  الين سررررررررررع مل ال ئنرنل الألنواع  طعق الحشرررررررررر ال مثقب فل سرررررررررراقن  رتب 
ال ئنرنل ا  هذ ران  ر ل  ال ئنرنل مص را ليذا  مجأللعنل ببي  مل الحش ال  رتيذ  

 عق الحش ال عتد أكلاا أخ   مل الحش ال ا  ا سألنك الصيي  .ك
امن فل القنا  حي  الأللاق الألتحتتع فتشاف أكلاا بثي   مل الي قنل  الحلرونل بألن فل 

 أكلاا ال نملع  ال عنشنل.
رتحلر كعق ا عضررررن  فل الحشرررر ال الألنواع لتأوم اذا ال لا مل البيئع بألن يح ث فل 

نل ال عنع لتسرررنع ان عتد ا فت اس  رحصرررو كعق حشررر ال مل الشرررألع السرررألتد لحلرو
Trichoptera  عتد غذاو ن كعألو شررررررررررئكع رثبت ن فل مج   الألن   رت ق عتي ن مل  قت
 Siumuliumري ق كعق الي قنل مل  بألنمل ا حان  ال  اقع  من هألعته خ   لت نة 

غي ان مل الحيلاكنل شررياع رسررنع ان عتد هألع ال ينرلمنل   م)الذكنو ا سررلق( كىشررلاك 
 ال  اقع.
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 التنفس -2
 نل سئع لي وقع الت ألس الد قسأليل: يألكل ا  رقسم الحش ال التل رشاف فل الألن  ك

 الحش ال الألنواع -و  الحش ال ال صز منواع -أ
الحش ال ال صز منواع ال رتب التل رشاف معظم  قت ن عتد ا  كنلق و مل سيح  -أ

الألن   رييس فقط ع   الحنهع  اذا الألجأللعع ر تألس ال لا  الجلي  ل ن ه ن  ر ألسررررل 
مثيلر مألتلحع  م  ن ال  نفس الألنواع  و قنل الئعلض  رحصررررو حشرررر ال قصرررربل مي ق 
( Stridersفألثأ كين نل الألن  ) م تتألع كنسررررررررررنليبعتد ا  بسررررررررررجيل  اذا الألجأللعع

عتد سررررررررريح الألن   رت ألس ال لا   رشاف متح بع Hydrometridae حشررررررررر ال عنوتع 
فنك ن ع  من رييس رحألو مع ن فقن اع  Dytiscidaeالجلي امن ال  نفس الألنواع مل 

نك فل رتب الألقن اع فل الت ألس  ا  الأللهلقلا   ا غألنق  رسررررتعألو ال الاواع ميل كي  ن 
أكلاا مل الحشررر ال رشاف اسرررألو سررريح الألن  مئنشررر   حي  رحصرررو عتد ال لا  الجلي 

 السيح بألن فل م قنل الئعلض  طعق الس في ال. مألصنل ا  اكنميب ر ت س  ملاسيع
ال لا  مل ال ئنرنل الألنواعل  Donacia ه س  ق  رألتص كعق أكلاا الي قنل بألن فل

و عتد ي سررررررررر ن فل هذ ر اذا ال ئنرنل  رحصررررررررررتب الي قنل مي او  م ماع ر رج يحي  
 Bellura حشرررررررررررررر   ال لا  الأللهلق فل ف اغرررنل قاخرررو ارررذا الجرررذ ر.  طرررنل غم مل ا 

diffusa  حشررررر   غي  منواع حااقع ا  ا  م قنر ن الئنليع رقضرررررل م   ريذمت ن بت ن رحت
الألن  ف ل مج ي  كج ن  ر ألس ضررررررر م يعألو بأل ي  لت لا  اث ن   هلقان رحت سررررررريح 

 كئنرنل اليكبق الألنول. ععتنسألن  لتتيذيع عتد ال
ال رتب التل رشاف رحت الألن   رج ي ا لاران  -:األنواع المائية من الحشرررررات( -ب

اليي  كنليع متحلرال خنصرع لتأوم رتب البيئع  وتئع ن ررب ذكنو منمل  ال عنشرنل  ررئع 
 Trichopteraا ه حع(  شرررررررررررررع وع ررئع ذكنو ال نقس ) Plecopteraذكنو ا حجنر 

ل الح شرررررررااع  اليأل يع  اليشرررررررنواع.  رحصرررررررو اذا ا كلاا عتد ا  بسرررررررجيل مطعضرررررررن   
 نشام ال ملوع ا  عل   وق ه ار الجسم. االقصباع  طنل  : كنل انشامملاسيع

مل الحش ال الألنواع ملاسيع ال انشام القصباع  اذا ال انشام  رت ألس الينلباع العظألد  
السيح السألتل لتئيل لل اك ن ق  رله  عتد ال اس ا  الص ر فل ذكنو رله  غنلئن عتد 
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ام بألن فل حلرونل ال عنشرررررررنل ال بي   ا  فل مؤخ   الئيل بألن تاا حجنر ا  فل الألسررررررر
فل حلرونل ال عنشنل الصيي   امن خانشام ال ة ف ل كنقر  ميل الحش ال  مثنل ن م قنل 

في ن ا  بسررررررررررررررجيل  قة اذا  يقوالتل رشاف فل ميئنل  ي اع  Chironomidaeعنوتع 
الي قررنل يحتلي عتد ال األلهتلطيل  مع  ف ا  ال األلهتلطيل لرره قرر ر  فررنوقررع عتد اخررذ 

 ا  بسجيل  طذا رحص الي قنل عتد حنهنر ن مل رتب البيئع الألقي   الت لوع.
بألن  ار الجسرررميل عل   وق كألنقا خأل ه  قتيو مل الحشررر ال رحصرررو عتد ا  بسرررج

 فل حلرونل ذكنو منمل  طعق م قنل الح شااع.
ع ا انسن مل أ راس حاع لت ئنرنل حي  رأل  اذا ا  راس  ا نك امثتع كنقر  لحش ال رص 

   انظر الشكل .كع  ا  ر ل  ا  راس ق  است تصته مل الألن  كن  بسجيلالحش   

 
 Epeords sp. المائية:  أ حورية ذبابة مايوت أمثلة من الحشرررا: (1-11شرركل  ال

(؛ یديور يونيفي س Ameletus sp(؛  ب( حورية ذبابة مايو  أميليتس( یدي هيبتاجن
على  السررررررايحة(: یديليدروفي ه Tropisternus ellipticus ج( خنفسرررررراء مانية 

(  د( حورية ذبابة األحجار  اکروبوريا یدي نوتونکت Notonecta undulata الظهر
 (.یدي برل Acroneuria pacifica باسيفيكا(
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 وضع البيض -3
ع الباق فل البيئع الألنواع فألثأ   مل الحشررررر ال صرررررعلطنل م تتألع فل  ضررررررأقل بثي

يضرررررررع ماضرررررررع فل أمن ل هنفع  ا نك مئقد حتد  Aedes ثي  مل الئعلض مل ه س 
رضع ماض ن  Tabanidsالـ       لأ مع لتألقس  حش ال ار يو ا مينر فتي قا كنل  لطع 

الد الألن  عتد ا عشرررررررررررررنو ا  ا حجنر ا  الأل  ا الق وئع مل الألن  حي  ر تقو الي قنل 
كع  الألقس. امن فل كعق أكلاا ال نملع  طعق ال عنشرررررنل فتضرررررع ميلضررررر ن فل الألن  

ل  ذكنو منمل  ذكنو ا حجنر كشرررررررركو ف قي ألن فل ال عنشررررررررنل ال بي   حي  رسررررررررقي ن 
ا  فل  ن  لة ماق الئعلض عتد سرررررررررررررريح الألن  امن ف قيحي  يكل  الباق فل بتو  وع

 بثي   Chironomus meridionalisمجررنماع ا  متعتقررن  فل ق   ح و ي بألررن فل 
صررررق ماضرررر ن عتد ال ئنرنل الين سررررع بألن فل كعق ال عنشررررنل رتمل الحشرررر ال الألنواع 

لتضرررررع ل  ر فع كي  ن اليلوو قاخو الألن  الصرررررريي   حي  رقز الحشرررررر   عتد كئنل منو
رضرررررررع  Hydrophilidaeماضررررررر ن عتد أهيا  ال ئنل رحت سررررررريح الألن  ال  نفس مل 

 Dytidoidaeماضرررر ن امن سررررنوئن فل الألن  ا  متتصررررقن عتد ال ئنرنل الين سررررع امن فل 
نرنل امن ا  يكل  الألتتصررررررق كنل ئ الباق  ال ئنرنل الألنواع.فتضررررررع ماضرررررر ن فل شررررررقلس 

نع   ملاق هأري اع بألن فل ماق أكلاا  ذلب كألسرررر كقل ضررررشاف ا لتصررررنس ا  متتصررررقن 
ذكنو منمل.  ا نك كعق امثتع  مك ع غي  مىللفع للضرررع الباق فل الحشررر ال الألنواع 
 ألن ذب  مل قبو ف  نك الئقع الألنواع التل رضررررررررررررع ماضرررررررررررر ن عتد   لر الذبلر  ا نك 

 .بن سألنكغي ان مل ا كلاا التل رضع ماض ن عتد بنو نل كح وع أخ   
 الحركة -4

الألتح بع الألنوجعل  الألانا غنلئن من رقنمو الحشرررررر ال الألنواع مشرررررركتع حألظ رلا ك ن فل اذا
محبب ل م ن  بثي  مل   رثبت كألسرررررررررررررر ن حتد   رج ف مل مكنك ن الد مكن  اخ  غي 

طط كألسررررررر ن ك يل  ح و وع.  رثبت م قنل ال نملع الشرررررررئكل ا ه حع كألسررررررر ن الي قنل ر  
رتصررق ن هي ا فأ ر يا كنل غم مل  هلقان فل أمن ل  مألصررنل 8-6كنلصرر لر ملاسرريع 

 طعق  متجىسرررررررررر وعع التانر.  ق  رشاف كعق ا كلاا قاخو ال ئنرنل ال ثاألع فت ل  ل ن 
 م قنل ذكنو ال نقيس رحألو أ انس مل فتنل الص لر لتسنع ان عتد رثبيت كألس ن.
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سرريح  م  ن ل عتد الق م تتألع فأل  ن ال ين ناو رتح ك الحشرر ال فل البيئع الألنواع كي  
  نفس النل  الين سنل  طعض ن خااف ربذل ه  ا متحل ن فل الييس بألن فل السنكح

الألنواع التل رسررررتعيل عتد حألظ ثئنر ن كنلتشررررب  كنلصرررر لر ا  ال ئنرنل الألنواع.  رتحلر 
عتد ا رهو  ال  كنلشررررعيألي ق  الاهسررررنة ا كلاا العنوألع الد الشرررركو الباضررررن ي ا متس 

التحلرال التل رسررررررررنع  عتد العلة.  ا نك الح بنل التللباع لي قنل  عذار   غي ان مل 
الئعلض لتسررررنع ان فقط عتد الصررررعلق  ال بل  مل سرررريح الألن .  حلرونل ال عنشررررنل 

 رتح ك عتد القنا كح وع ببي    ذلب لثقو اهسنم ن.
 خروج الحشرات الكاملة: -5

قبو التحلل الد الحشرررر   ال نمتع ريحز حلرونل ذكنو ا حجنر  ال عنشررررنل خنرج الألن  
 ا نك عتد ا رض متم ال   ج.  فل ا كلاا الألنواع مل شررررئكاع ا ه حع ر  ج الي قنل 

الألن . امن الألشررررررركتع الد الشرررررررن ت حي  متم التحلل فل خأين عتد ا رض كنلق و مل 
فل  رتب ا كلاا مل الح شرررررااع  ذال الج نحيل  ذكنو ال نقس التل رعذر ال ب   فتلاهه

الألن . فألل كعق أكلاا ال رئع ا خي   متم ف ق ا ه حع كألج ق ا  متم خ  ج الحش    فل 
ال   ج  ر أل ق عذار  الئعلض ر ر ي الحشررررررررر   اث ن  ال   ج عتد هت  العذرا  حتد متم 

ميل رله  ا كلاا الألنواع  ال صرررررز منواع مل الحشررررر ال ا ه حعل مألن سررررربق متضرررررح ا  
ألع  ا نك ا ث  مل كصز اذا ال رب رحلي أكلاعن منواع ا  كصز ال رب الحش وع الأل تت

 .Dermaptera, Collembola, Tysanuraمنواع فألثأ  ررب: 
فررنك ررن بت ررن  Trichoptera, Pieooptera. Odonata, Ephemeridaامررن ال رررب: 

امن . القصررباعنل انشررام ككنسررتث ن ال كسررايع منواع رألنمن رشاف م قنر ن فل الألن   رت ألس 
 منواع ا  كصز منواع. ا اللسياع(  كااع ال رب  ئعض ن منول هيوئن  )ا لاران
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 العوامل المؤثرة في وجود الحشرات تحت التربة -
 التغذية  -
 مدى تواجد الحشرات في التربة -
 األعماق التي تعيش فيها حشرات تحت التربة -
 أسباب وجود الحشرات تحت التربة  -
 تحورات حشرات تحت التربة -
 مشاكل حشرات تحت التربة -
 انفاق حشرات تحت التربة -
 حشرات الكهوف  -
 امثلة حياتية لحشرات تحت التربة -



 
 

 الفصل الحادي عشر
 
 

 الحشرات المائية
 
 

 مقدمة -
 تقسيم الحشرات المائية -
 الحشرات البحرية  -
 حشرات المياه العذبة -
 حشرات المياه الجارية  -
 حشرات المياه الساكنة -
 تقسيم الحشرات المائية بحسب نوع الماء  -
 تقسيم الحشرات المائية بحسب الطور المائي  -
 مشاكل الحشرات المائية -
 الغذاء -
 التنفس  -
 وضع البيض -
 الحركة  -
 خروج الحشرات الكاملة -




