




لماذا يتم دراسة التصنيف



استيعابهاودراستهاولتسهيلجدآعديدةوالنباتيةالحيوانيةالمخلوقات
علىلقأطوقدالقرابةلدرجةتبعآمجاميعفىترتيبهامنوالبدكان
التقسيمعلمأوClassification"التصنيف"لفظالترتيبهذا

Taxonomy.هىوهامةلغايةوسيلةالتصنيفعلميعتبرأيضا
رقتفالتىواإلختالفاتالمتقاربتجمعالتىالتشابهاتإظهار

سلسلتخطىتتبعفىالباحثينيساعدمماالكائناتمنالمتباين
.نشوئهاوخطواتالكائنات



وجه عام وهناك هيكل عام ثابت يقوم عليه بناء علم التقسيم ب
:فىويتلخص 



الستة  بالنسبة  لتصنيف  الحشرات  فقد  وضعت  جميعها  فى  صف  الحشرات  أو  ذوات
Class insectaأرجل  or Hexapoda  .

( Aristotle 384-322) ركيب قسم الحيوانات الى مجاميع تبعاً لطريقة معيشتها، وعاداتها وت
.اجسامها ولم يقترح نظاماً معين

Binomial nomenclatureالتسمية الثنائية نظامعالم سويدي طبق لينيوس 

(Brauer Pterygotaو Apterygotaقسمينالحشرات الى قسم  (1885

(Borner و Exopterygotaالى Pterygotaالحشرات المجنحة قسم (1904
Endopterygota



رض أحد عام يمكن القول أن تصنيف الحشرات قد تناوله علماء عديدون سنكتفى بعوبوجه 
وهو مبنى 1957عام Immsهذه الدراسات وهو تصنيف محورآ تحويرآ بسيطآ عن تقسيم 

:يتلخص أهمها فيما يلىعلى أسس وأركان معينة 

ية موجودة أم غائبة وفى حالة وجودها هل يتم تكوينها خارجيآ خالل طور الحوراألجنحة -1
ابها أما فى حالة غي. أم داخليآ خالل طور اليرقة وكذلك عددها وشكلها ونظام التعريق فيها 

.فهل صفة غياب األجنحة صفة أساسية أم هى صفة مكتسبة 

.ونوعه أهو معدوم أم ناقص أم هو تطور تام Metamorphosisأو التطور التبدل -2

.



.الفم من حيث تركيبها وتحورها أجزاء -3

اصم الصفات الخارجية الهامة مثل قرون االستشعار واألرجل ، تحوراتها وعدد مفبعض -4
لعيون الرسغ بها كذلك القرون الشرجية وآلة السفاد وآلة وضع البيض ووجود أو عدم وجود ا

اطق المركبة والبسيطة وكذلك حلقات الجسم من حيث عددها واصالبها وكيفية اتصال من
.الجسم الثالث ببعضها البعض 

أو عدم وجود بعض األعضاء أو األجهزة الداخلية كأنابيب ملبيجى أو الجهاز وجود -5
التنفسى وغيرها



Division :  
Endopterygota

Division :  
Exopterygota

Order : Thysanurs

Order : Diplura

Order : Protura

Order : Collembola



Division : Exopterygota
Order : Ephemeropteraرتبة ذوات الجناح اليومى البقاء أو ذبابه مايو-1
Order : Odonataرتبة ذورات الفم المسننه أو الرعاشات-2
رتبة مطبقة االجنحة-3

رتبة الصراصير-4

رتبة فرس النبى-5

Order : plecoptera
Order : Blattaria
Order : Mantodea (Mantids)

Order : Grylloblattodeaرتبة جريللوبالتوديا-6
Order : Orthopteraرتبة مستقيمة االجنحة-7
Order : Phasmidaرتبة الحشرات الشبحية-8
Order : Dermapteraرتبة جلدية االجنحة-9

Order : Embiopteraرتبة امبياوية االجنحة-10
Order : Isopteraرتبة متساوية األجنحة-11
Order : Zorapteraرتبة الحشرات الرائقة غائبة االجنحة-12
Order : Psocoptera"قمل الكتب " رتبة سوكسوية األجنحة -13
Order : Mallophagaرتبة القمل القارض أو اكالت الشعر-14
Order : Siphnuculataرتبة القمل الماص-15
Order : Hemiptera(البق) رتبة نصفيه االجنحة -16
Order : Thysanopteraهدبية األجنحةرتبة -17



Division : Endoptergyota
Order : Neuropteraرتبة شبكية األجنحة-1

Oeder : Mecopteraرتبة طويلة االجنحة-2

Order : Lepidopteraرتبة حرشفية األجنحة-3

Order : Trichopteraرتبة شعرية األجنحة-4

Order : Dipteraرتبة ثنائية األجنحة-5

Order : Siphonaptera(البراغيث) رتبة غائبة األجنحة ذات الممص -6

Order : Hymenopteraرتبة غشائية األجنحة-7

Order : Coleopteraرتبة غمدية األجنحة-8

Order : Strepsipteraرتبة ملتوية األجنحة-9



Subclass : Aptergota

Protura:Orderرتبة ذات الذنب العجزى 

الرأس مخروطية صغيرة ليس عليها عيون أو قرون استشعار –حشرات صغيرة الحجم 
تفقس –الزوج األولى من األرجل وظيفته حسية –اجزاء الفم ماصة متداخلة مع الصدر 

إنسالخات تزداد عدد الحلقات حلقة عند كل 3حلقات وتنسلخ 9الحشرات وعدد حلقات البطن 
وية تعيش الحشرات فى التربة الرطبة المحتوية على مواد عض–حلقة 12انسالخ فتصل الى 

.  أو فى االخشاب المتحللة



Thysanura:Orderالشعرى رتبة ذات الذنب 
(   Lubbockم 1869) 

لها زوج طويل من القرون الشرجية -عديمة التطور–وهذه حشرات أولية غير مجنحة بها أجزاء فم قارضة 
يغطى الجسم –لها زوج من العيون المركبة –قرن االستشعار خيطى طويل –يتوسطه زائدة طرفية 

Lepismaبحراشيف والنوع الشائع منها السمك الفضى  (Silver fish) الذى يوجد فى المنازل ويتغذى على
.المواد العضوية المنشاة 

:مثال 

Thermobiaالسمك الفضى aegyptiaca Luc 





Collembola:Orderرتبة ذات الذنب القافز 
(   Lubbockم1870)

الحلقة األولى –حلقات فقط 6عديمة التطور عدد حلقات البطن –أجزاء الفم قارضة –حشراتها أولية عديمة األجنحة 
tenaculumالذى يشبك فى الماسك furculaوالحلقة الرابعة عليها الزنبرك Collophoreعليها األنبوبة البطنية 

. معظم األنواع تتغذى على المواد الدبالية وبعضها على النباتات مثل قافزة القطن –على الحلقة الثالثة 

:مثال 

Lepidocyrtinusقافزة القطن  incertus Handschin







Division : Exopterygota

Orthoptera:Orderمستقيمة األجنحة تبة ر

( Latreilleم 1796) 

–الزوج األمامى جلدى والخلفى مطبق مثل المروحة –تتميز بوجود زوجين من األجنحة 
دد وينتمى إلى هذه الرتبة ع. القرون الشرجية موجودة ولكنها قصيرة –أجزاء الفم قارضة 

وكل هذه األنواع تتغذى . صراصير الغيط  –النطاط –كبير من الحشرات متضمنة الجراد 
.  على النباتات



Anacridiumالجراد المصري aegyptium L



Schistocercaالجراد الصحراوي gregaria (Forsk.)



Locustaالجراد الروسي migratoria danica L.



Gryllusالغيط األليفصرصور  domesticus (l.)



(الحفار) جريللوبالتاريا رتبة 
Order : Grylloblattaria

Rock Crawles

ن خارجية األجنحة أسطوانية أو مفلطحة تفلطحا طفيفا ذات حجم متوسط، قرحشرات •
كبتان االستشعار متضاعف التمفصل خيطى يصل طوله الى نحو الصدر، العينان المر

در مختزلة أو غائبة، أجزاء الفم فكية ، الصدر األمامى شبه مربع وأكبر من كل من الص
رسغ األوسط والصدر الخلفى ، األجنحة غائبة ، األرجل طويلة أسطوانية محورة للمشى ال

عقل، األنثى 9-8حلقات ذات قرون شرجية مكونة من 10البطن مكون من . عقل5به 
.ذات آلة وضع بيض مستقيمة قصيرة، الحوريات تشبه اليوافع



Gryllotalpa(كلب البحر)الحفار  gryllotalpa L.



Isoptera:Orderرتبة متساوية األجنحة 
(  Brulleم 1832) 

طح أفرادها حشرات اجتماعية تعيش فى مستعمرات بين األحجار أو بين األخشاب تحت س
مرفقية البطن تتحد تماماً مع الصدر وقرون االستشعار من النوع العقدى وليست.  األرض 

القرون الشرجية الموجودة –كما هو الحال فى النمل الحقيقى الذى يتبع رتبة غشائية األجنحة 
3يوجد على األقل فى كل مستعمرة –التطور ناقص –أجزاء الفم قارضة –صغيرة الحجم 

وكل مجموعة من هذه األفراد ( الجنود –الشغالة ) أفراد مختلفة الشكل كاألفراد المتناسلة 
.منها الذكور واالناث 



Anacanthotermesالنمل االبيض ochraceus (Burn.)



Ephemerida:Orderرتبة ذبابة مايو 
(   Krausseم 1906) 

األجنحة األمامية غالباً اكبر من األجنحة –جسمها رخو –لها زوج أو اثنين من األجنحة 
كثيرة الحلقات –القرون الشرجية طويلة –األجنحة بها عروق طولية عابرة كثيرة –الخلفية 

–الحشرات الكاملة تعيش ساعات –كما يتوسطها زائدة وسطية طويلة فى بعض األنواع 
هذه الرتبة  Wardleالحوريات تعيش فى الماء وتتغذى على النباتات  وقد سمى 

Ephemeroptera.



Polymitarcysذبابة مايو العادية savignyi Pict.





Odonata:Orderرتبة الرعاشات 
(   Fabriciusم 1793)

لها زوجان من األجنحة الشفافة واألجنحة متساوية –حشرات كبيرة الحجم نوعاً قوية الطيران 
–التطور ناقص –قرون االستشعار قصيرة –بها عروق طويلة وعابرة كثيرة –الحجم 

الحوريات –بعض األنواع مفترسة –أجزاء الفم قارضة فى الحوريات والحشرات الكاملة 
.  مائية والحشرات الكاملة تعيش بالقرب من مناطق المياه 



Ischnuraالصغيرالرعاش  senegalensis Ramb.



Hemianaxالكبيرالرعاش  ephippiger Selys.





Order: Mallophaga:القمل القارض 
( Nitzschم 1818) 

و أجزاء الفم قارضة وهى من –عديمة التطور –حشرات صغيرة الحجم عديمة األجنحة •
.الحشرات المتطفلة على الطيور والحيوانات 

Columbicolaقمل الحمام:مثال • columbae (L.)



Heteroptera )نصفية األجنحة  ) Hemiptera Order
(  Latreilleم 1825) 

امى حشرات متوسطة إلى كبيرة الحجم الغالبية العظمى لها زوجين من األجنحة الزوج األم
ويوجد –جلدى عند القاعدة شفاف عند الطرف لها أجزاء فم ثاقبة ماصة والتطور ناقص 

بعضها يتغذى على عصارة النبات –بعض األنواع مفترسة –الخرطوم فى مقدم الرأس 
.لذلك فان عادات هذه الحشرات مختلفة ومتنوعة–والبعض يتغذى على دم اإلنسان 



Nezaraالبقة الخضراء viridula L



Lithocerusالبقة المائية (Belostoma) niloticum Stal.



Oxycarenusبقة بذرة القطن hyalinipennis Costa



Empoascaأوراق القطننطاط  lypica de Berg



Aphis gossypiiمن القطن أو من البصل أو من البطيخ Glover



Myzusمن الخوخ األخضر persicae



Chrysomphalusالحشرة القشرية السوداء ficus (Ashmead)



Aonidiellaءالحشرة القشرية الحمرا aurantii Masl



Lepidosaphesحشرة الموالح األرجوانية beckii Newm.



Ceroplastesحشرة الموالح الشمعية floridensis Comst.



Iceryaيالبق الدقيقي األسترال purchasi Mask.

Iceryaالبق الدقيقي المصري aegyptiaca (Douglas)



Bemisiaذبابة القطن البيضاء tabaci (Gennandius)

Aleurotrachitusذبابة الموالح البيضاء citri



Order Thysanoptera:هدبية األجنحة 
(   Halidayم 1836) 

لها أجزاء –واألجنحة طويلة عليها أهداب بشعرات طويلة –حشرات مجنحة أو غير مجنحة 
معظم –التطور شبه كامل –الرسغ عادة مكون من عقلتين  raspingفم خادشة ماصة 

.األنواع تتغذى على النباتات وقليل منها مفترس 

Thrips(لتربس البص)تربس القطن  tabaci Lind



Dermapteraجلدية األجنحة  Order:
(  Leachم 1815) 

منها حشرات متوسطة الحجم وتشبة الى حد ما حشرات رتبة غمدية الجنحة االفراد المجنحة
لعروق لها زوجين من األجنحة االمامى جلدى قصير بدون عروق والخلفى كبير مع قليل من ا

والتطور ناقص –اجزاء الفم قارضة –وتنطوى األجنحة على جسم الحشرة اثناء الراحة . 
وتوجد هذه الحشرات بالقرب من قلف –والقرن الشرجى طويل ومتحور على شكل مالقط 

وهى حشرات مفترسة تتغذى على غيرها من. االشجار وفى االماكن الرطبة من التربة 
.  الحشرات والقواقع 



Labiduraإبرة العجوزة الكبيرة riparia Pall

.Labia minor Lةإبرة العجوزة الصغير



Order: Blattariaرتبة الصراصير 
 Cockroachesتشتمل الرتبة على األفراد المعروفة بالصراصير •

: تمتاز حشرات هذه الرتبة بالصفات التالية •

.قرن اإلستشعار طويل عديد المفاصم من النوع الشعرى -أ •

.أجزاء الفم قارضة -ب •

.العيون المركبة موجودة والعيون البسيطة موجودة أو مضمحلة -ج •

.يوجد زوجان من األجنحة األمامى جلدى بينما الجناح الخلفى غشائى منطو أسفل الجناح األمامى-د •

.  األرجل متشابهة-هـ•

.مفاصم 5الرسغ يتكون من -و •

.القرون الشرجية موجوده وعديدة المفاصم -ز •

Oothecaآلة وضع البيض موجودة وضعيفة ومختبئة داخل الجسم ، ويضع البيض غالبآ فى أكياس -ح •

.التبدل أو التطور من النوع الناقص التدريجى -ط •

نوع تتغذى على 3500وعدد أنواعها المدروسة تقريبآ Cockroachesو تتضمن رتبة الصاصير الحشرات المعروفة بالصراصير •
أغذية مختلفة والبعض مرتبط باإلنسان 

.وعليه قد يكون البعض ضار بالصحة العامة حيث يقوم بنقل مسببات األمراض نقآل ميكانيكيا ( نوعآ 40حوالى  ) •

أرجلها معدة تتميز الصراصير عادة بأجسامها المفلطحة ذات الشكل البيضاوى وبإختفاء الرأس تحت ترجه الصدر األمامى و•
.للمشى 



Periplanetaالصرصور األمريكي americana L.
Blatellaالصرصور األلماني germanica L.
Blattaالصرصور الشرقي orientalis L.





Order : Mantodea( (Mantids)رتبة فرس النبى 

1800وعدد أنواعها المدروسة mantidsتشمل الحشرات المعروفة بالحشرات المتعبدة أو المصلية  •
نوعآ تقريبآ وهى جميعها أكله لحوم وتتواجد فى األقاليم 

فرس و. الدافئة وهى حشرات تعيش بإفتراس غيرها من الحشرات ولكن أهميتها اإلقتصادية محدودة •
.نوع1500النبى المعروف منها فى العالم يصل إلى 

محوره تمتاز أفراس النبى بالجسم المطاول ويستطيل الصدر األمامى بدرجة كبيرة واألرجل االمامية•
فى . القوية للقـنـص حيث تستطيل حرقفة الرجل األمامية بينما الفخذ والساق مسلحان بمجموعة األشواك

ا وقت الراحة يأخذ الزوج األمامى من األرجل وضعآ معيينآ تظهر فيه الحشرة وكأنها متضرعه ، لذ
از الرأس وكذلك تمت. سميت حشرات هذه التحت رتبة بأفراس النبى أو الحشرات المتعبده أوالمصليه 

نظر الى بإتساع مجال حركتا وسرعتها ، ولذا فإن أفراس النبى هى الحشرات الوحيدة التى يمكنها أن ت
.كل هذه الصفات أدت إلى زيادة كفاءة هذه الحشرات فى القنص واإلفتراس . الخلف 



Sphodromantisنفرس النبي الكبيرة ذات البقعتي bioculata (Burn.)

Mantis religiosaفرس النبي الكبيرة عديمة البقع (L.)

Calidomantisفرس النبي الصغيرة savignyi Sauss





Division  :  Endopterygota

(   Linnaeusم 1758(Order:Coleoptera)غمدية األجنحة 
سميك  elytraاألجنحة فى حالة وجودها الزوج األول منها غمدى –حشرات متوسطة الى كبيرة الحجم 

الزوج الخلفى شفاف ينطوى اسفل االمامى اثناء الراحة–ويتقابل كل منها مع االخر بخط ظهرى مستقيم 
–عضه فى قليل من األنواع اليوجد الزوج الخلفى كما فى سوسة القمح كما يلتحم الزوج األول مع ب–

توجد فى بعض األنواع ظاهرة فرط –التطور كامل –الحشرات الكاملة واليرقات لها اجزاء فم قارضة 
Hypermetamorephosisالتطور  ضها حشرات هذه الرتبة كثيرة منها التى تتغذى على النبات وبع–
.وبعضهايتغذى على الحبوب المخزونة والمواد الحيوانية والصوف –مفترس 



Calosomaخنفساء الكالوسوما العادية chlorostictum.



Paederusالخنفساء الرواغة alfierii Koch



Coccinellaأبو العيد ذو األحد عشر نقطة undecimpunctata L.

Coccinellaأبو العيد ذو السبع نقط septempuncatata L.

Cydoniaأبو العيد األسود (= Chilomenes) vicina var. Isis Cr.

Cydonia(=Chilomenes) vicinaأبو العيد السمني var.nilotica Muls.



Blapsالمنزليةالخنفساء  polychresta Forsk.



Pachnodaجعل الخوخ Fasciata F.
Tropinotaجعل الورد الزغبي squalida Scop.

Potosiaجعل الورد الزمردي cuprea F.



 Order :Lepidopteraحرشفية األجنحة 
(  Linnaeusم 1758) 

–بعض االناث عديمة األجنحة –تتميز غالبية أنواعها باجنحة شفافة مغطاة بطبقة كثيفة من الحراشيف 
frenulmويتميز افراد العائلة بوجود جهاز شبك األجنحة من النوع  , jugum- اجزاء -التطور كامل

الزهار أو الفم ماصة فى معظم الحشرات الكاملة وقد تكون مختزلة وتتغذى الحشرات الكاملة على رحيق ا
يل اليرقات ذات اجزاء فم قارضة معظمها تتغذى على النباتات قل–قد ال تتغذى بالمرة فى قليل من األنواع 

يتبع هذه الرتبة عديد من اآلفات الضارة فى –العذراء قليلة –منها متطفل أو مفترس على أنواع أخرى 
رتبتين وتنقسم هذه الرتبة إلى تحت. مصر مثل دودة ورق القطن والدودة القارضة وثاقبات الذرة وغيرها 

.Rhobaloceraوتحت رتبة ابى دقيقات Suborder Heteroceraتحت رتبة الفراشات –



Pierisأبو دقيق الكرنب الصغير rapae L.

Pierisأبو دقيق الكرنب الكبير brassicae







Vanessa carduiأبو دقيق الخبازي L.
Viracholaأبو دقيق الرمان (= Deudorix) livia Klug.
Cosmlyceأبو دقيق البقول (= Ployommatus) baeticus L.



Acherontiaورق السمسمدودة  atropos Klug



Herseدودة ورق البطاطا (= Sphinx) convolvuli L.



Spodopteraدودة ورق القطن الكبرى littoralis (Boisd.)

Spodoptera(الدودة الخضراء)دودة ورق القطن الصغرى  (= Laphygma) exigua (Hb.)

Spodopteraالمتشابهةدودة ورق القطن الصغرى latebrosa







Agrotisالدودة القارضة ipsilon (Huf.)



Eariasةلشوكيادودة اللوز  insulana



(Heliothis(دودة كيزان الذرة)دودة اللوز األمريكية Helicoverpa) zea (Boddie) (= H-armigera Hb.)



Dipteraرتبة ذات الجناحين  Order :
(   Linnaeusم1758) 

ويتحور الزوج الخلفى إلى دبوس –تتميز بوجود زوج واحد من األجنحة –حشرات صغيرة الحجم 
ة الحشرات الكاملة لها أجزاء فم ماصة وتتغذى على العصارة النباتي–التطور كامل - haltersتوازن 

أو رمية أو تتغذى على النباتات ومن الحشرات الضارة –اليرقات إما طفيلية أو مفترسة –ودم الحيوانات 
.ذبابة الفاكهة ومن الحشرات النافعة ذباب السرفس وذباب التاكينا 

والحشرات الكاملة بعضها يزور األزهار بغرض –نوع 80.000تحتوى هذه  الرتبة على اكثر من 
ها وبعض. أما الناموس والذباب األسود وذباب اإلسطبالت فإنها تتغذى على الدم –الحصول على رحيق 

ل بعض األنواع تنقل أمراضا مميتة لإلنسان والحيوان مث–يتغذى على المواد المتحللة الحيوانية أو النباتية 
يش على والطور اليرقى يتميز باختالف عاداته المعيشية فبعضها يع. مرض النوم والمالريا وغيرهما 

.  البعض مفترس والبعض طفيلى–النباتات مسبباً تلفاً كبيراً مثل ذبابة الفاصوليا 



Anopheles pharoensisالبعوضة الفرعونية Theob



Ceratitisذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط أو ذبابة الفاكهة     capitata Wied.



Tachinaةذبابة التاكينا الكبير larvarum L.



Sarcophagaذبابة اللحم carnaria Meig.



Muscaالذبابة المنزلية domestica L.





Hypodermaنغف جلد البقر bovis de Geer



Order : Siphonapteraرتبة البراغيث 
( Latreilleم 1825) 

تطور حشرات صغيرة الحجم منضغطة الجانبين عديمة األجنحة لها أجزاء فم ثاقبة ماصة وال
واليرقات دودية الشكل بأجزاء فم –كامل والحشرات الكاملة تتغذى بامتصاص دم الحيوان 

.قارضة تعيش بين المواد المتحللة 



Pulexبرغوث اإلنسان irritans L.

Ctenocephalusبرغوث القطط والكالب canis Curtis



: Hymenoptera  Orderرتبة غشائية األجنحة 
(  Linnaeusم 1758) 

أجزاء الفم –تعريق األجنحة قليل –لها زوجين من األجنحة الغشائية –حشرات متوسطة الحجم 
التطور –فى نهاية البطن غالباً ما توجد آلة لسع خاصة ببعض األفراد –قارضة أو قارضة العقة 

وبعضها –مثل النحل  socialبعضها تعيش معيشة تعاونية–الكامل تختلف معظم األنواع فى عاداتها 
وبعضها  parasitesيحفر فى سيقان النباتات أو أوراق النباتات بعض األنواع متطفلة 

hyperparasites العذراء حرة واحياناً تتكون أنواع مختلفة من الشرانق .



Ammophilaاألموفيال الكبيردبور tydei Guill

Tachysphexالمصرىبور دال aegyptiacus Moriee



Polistesالبلح األصفردبور gallica L.

Vespa orientalisالبلح األحمردبور F.





Eumenesالطين البانير دبو maxillosa F.



النملةةةةةةةةة المنزليةةةةةةةةة الحمةةةةةةةةراء أو 

الفرعونية

Monomorium pharaonis L.

Cataglyphisحرامي الحلة bicolor Fab.



Xylocopaنحل الخشب aestuans L.



Apisنحل العسل mellifera L.
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