
  ثالثال العملي الدرس
 Homoptera ومتجانسة األجنحة Hemipteraنصفية تي رتب من العامة اآلفات

  األجنحة نصفيةأوالً: رتبة 

 الصفات التصنيفية:

 صغيرة إلى متوسطة الحجم حشرات 
 األعين البسيطة موجودة أو غائبة⸲ األعين المركبة عادة موجود 
  الثالث صغيرالصدر ⸲ الصدر األمامي واألوسط كبيرين 
 الزوج الخلفي من األجنحة غشائي⸲ الجزء القمي الغشائي⸲  سميكو غليظ   في الجناح األماميالجزء القاعدي ⸲ زوجين من األجنحة عادة موجودة 
 األرجل عادة مهيئة للمشىء وفي بعض األحيان للقنص 

 
 



  ثانياً: رتبة متجانسة األجنحة

  الصفات التصنيفية:

 متوسطة الحجمصغيرة إلى  حشرات 
 األعين البسيطة موجودة أو غائبة⸲ األعين المركبة عادة موجود 
  الصدر الثالث صغير⸲ الصدر األمامي واألوسط كبيرين 

  الزوج الخلفي غشائي⸲ )الزوج األمامي غليظ  (ذات تركيب متجانس⸲ زوجين من األجنحة عادة موجودة

  

   

 

 

 

 

 

 



 

  Order  
 الرتبة

Family  
  الطور الضار  اجزاء الفم  التحول  العربي) -(االسم العلمي مثال  الفصيلة

1  Hemiptera
 Pentatomidae Coridius viduatus األجنحة    نصفية

    ناقص (متجانس)    السوداء البقة
  الحشرة البالغة –الحوريات   ثاقبة ماصة – منحرفة

  Nezara viridula 
  الحشرة البالغة –الحوريات   ثاقبة ماصة – منحرفة  ناقص (متجانس)اءرضالخ البقة

2   
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Homoptera
  متجانسة األجنحة

Aphididae Aphis gossypii 
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس) القطن من حشرة الحشرة البالغة –الحوريات    

3  
Aphididae 

Aphis craccivora 
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس) البقوليات من حشرة الحشرة البالغة –الحوريات    

4  
Aphididae 

Myzus persicae 

  الخوخ من حشرة
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس) الحشرة البالغة –الحوريات    

5  Aphididae Brevicoryne brassicae 
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس)  الصليبيات من حشرة الحشرة البالغة –الحوريات    

6  Aleyrodidae Bemisia tabaci 
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس)  البيضاء الطماطم ذبابة الحشرة البالغة –الحوريات    

7 Aleyrodidae  Dialeurodes citri 
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس)  البيضاء الموالح ذبابة الحشرة البالغة –الحوريات    

8  Psyllidae  Diaphorina citri 
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس)  الموالح سيلد الحشرة البالغة –الحوريات    

9 Cicadellidae Empoasca sp. 
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس)  األوراق قافزة الحشرة البالغة –الحوريات    

10Diaspididae Parlatoria blanchardi 
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس)القشرية النخيل حشرة الحشرة البالغة –الحوريات    

11Diaspididae Chrysomphalus ficus 
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس) السوداء القشرية الحشرة الحشرة البالغة –الحوريات    

12Diaspididae Aonidiella aurantii 
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس) الحمراء القشرية الحشرة الحشرة البالغة –الحوريات    

13Margarodidae Icerya aegyptiaca 
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس)المصري ألدقيقي البق الحشرة البالغة –الحوريات    

14Margarodidae Icerya purchase 
ثاقبة ماصة – منحرفة ناقص (متجانس)االسترالي ألدقيقي البق الحشرة البالغة –الحوريات    

  

  

  



  

  

Coridius viduatus  
  (بقة أوراق البطيخ)  السوداء البقة

  
 الخضر نباتاتووالذرة البطيخ العوائل: 
   القرعيات وخاصة

إصفرار مناطق : والضرر مظهر االصابة
نتيجة حقن اللعاب  التغذية على النباتات

 ثم ذبول الخاص بالحشرة اثناء تغذيتها
خالل اسبوعين من  االوراق وموتها

  االصابة.
 

   
Nezara viridula 

 البقة الخضراء
 نباتات عائل تشمل 100أكثر من  العوائل:
وأشجار الحقلية  المحاصيل و الخضر

  الفاكهة ونباتات الزينة.
الحوريات  :والضرر مظهر االصابة

تصيب األوراق فقط بينما الحشرات البالغة 
إصفرار  أيضا.واللوز تصيب الثمار 

نتيجة حقن  ق التغذية على النباتاتمناط
م ثاللعاب الخاص بالحشرة اثناء تغذيتها 

خالل اسبوعين من  االوراق وموتها ذبول
د العديكذلك تنقل هذه الحشرات  االصابة.
من والفيروسية مراض الفطرية من األ

  نبات الخر.
 

  



Aphis gossypii 
 القطن من حشرة

والبطيخ  القطن والذرةالعوائل: 
والنباتات الزهرية والموالح والقرعيات 

  والبامية و الباذنجان وغيرها.
تكرمش تجعد و :والضرر مظهر االصابة

وذبولها وموت األوراق  األوراق المصابة
 يجةنت الصغيرة منها عند اإلصابة الشديد .

الندوة ب عسلية تعرف إفراز المن لمادة
وتجذب  ياتنمو عليها الفطرتالعسلية 

العديد من الحشرات األخري فيزيد 
  الضرر.

 

 

Aphis craccivora 
  البقوليات من حشرة

و الفول السوداني  العدس والفولالعوائل: 
  وغيرها من البقوليات. و الهيل والبازالء

  
 مظهر االصابة :والضرر مظهر االصابة

تكرمش األوراق تجعد و :والضرر
وذبولها وموت األوراق الصغيرة  المصابة

 إفراز منها عند اإلصابة الشديد . نتيجة
الندوة العسلية ب عسلية تعرف المن لمادة

وتجذب العديد من  ياتنمو عليها الفطرت
   الحشرات األخري فيزيد الضرر.

 



Myzus persicae 
  الخوخ من حشرة

 
الخوخ والمشمش والكرز و العوائل: 

بإضافة إلى نبات  كتارين و اللوزالن
  الخضر وكثير من الحشائش.

  
 مظهر االصابة :والضرر مظهر االصابة

تكرمش األوراق تجعد و :والضرر
وذبولها وموت األوراق الصغيرة  المصابة

 إفراز منها عند اإلصابة الشديد . نتيجة
الندوة العسلية ب عسلية تعرف المن لمادة

وتجذب العديد من  ياتنمو عليها الفطرت
 الحشرات األخري فيزيد الضرر.

  

Brevicoryne brassicae 
  الصليبيات من حشرة

  
الملفوف والبروكلي والقرنبيط العوائل: 

وغيرها من واللفت والفجل والجرجير 
  نباتات العائلة الصليبية

  
 مظهر االصابة :والضرر مظهر االصابة

تكرمش األوراق تجعد و :والضرر
وذبولها وموت األوراق الصغيرة  المصابة

 إفراز منها عند اإلصابة الشديد . نتيجة
الندوة العسلية ب عسلية تعرف المن لمادة

وتجذب العديد من  ياتنمو عليها الفطرت
  الحشرات األخري فيزيد الضرر.

 
 



Bemisia tabaci 
  البيضاء الطماطم ذبابة

، البونسيتة ،  القرعالطماطم ،  العوائل:
الخيار ، الباذنجان ، البامية ، الفاصوليا ، 

  والقطن.
  

وجود بقع   :والضرر مظهر االصابة
صفراء على األوراق نتيجة تغذية 
الحشرات المباشرة. كما تفرز مادة عسلية 

. تساهم ينمو عليها العديد من الفطريات
الذبابة البيضاء في نقل العديد من 
االمراض الفيروسية يكون نتيجتها تجعد 

  ا.هاقطتسو  هازبولوالتفاف االوراق ثم  
 

 

Dialeurodes citri 
  البيضاء الموالح ذبابة

  
  الموالح بأنواعها.العوائل: 

هذه ال تمثل : والضرر مظهر االصابة
األفة ضرراً مباشراً للنباتات ولكن يكمل 
الضرر في إفرازات الندوة العسلية التي 

ل في نق وكذلكينتج عنها نمو الفطريات 
العديد من االمراض الفيروسية يكون 

بولها زنتيجتها تجعد والتفاف االوراق ثم  
   تساقطها.و 

Diaphorina citri 
  الموالح سيلد

 
  بأنواعها.الموالح العوائل: 

إصفرار مظهر االصابة والضرر: 
االوراق نتيجة التغذية المباشرة للحشرات. 
كما تعد هذه الحشرات من األفات الخطيرة 

 الفيروسيةلنقلها العديد من االمراض 
تسبب تجعد والتفاف االوراق ثم للنباتات 

  تساقطها.زبولها و 



Empoasca sp. 
  األوراق قافزة

 
البطاطس، البرسيم، الفاصوليا، العوائل: 

  وغيرها من النباتات.  .التفاح والبرسيم
إصفرار مظهر االصابة والضرر: 

االوراق نتيجة التغذية المباشرة وتساقط 
كما تنقل العديد من االمراض للحشرات. 

الفيروسية للنباتات تسبب تجعد والتفاف 
  تساقطها.زبولها و االوراق ثم  

 

 

Icerya aegyptiaca 
  المصري لدقيقيا البق

  
الموالح و المانجو والعنب العوائل: 

ه نباتات الزينووالجوافه وعراجين النخيل 
  درنات القلقاس والبطاطس وغيرهاو

  مظهر اإلصابة والضرر:
ضعف نمو النبات وموته في بعض 
االحيان نيجة االصابة الشديده بسبب تغذية 

كما الحشرات المباشرة على النباتات 
تسبب في نمو الفطريات على النباتات 

  نيجة افرازاتها العسليه.
 

 

 

Icerya purchase 
  االسترالي لدقيقيا البق

الموالح و المانجو والعنب العوائل: 
والجوافه وعراجين النخيل ونباتات الزينه 

  ودرنات القلقاس والبطاطس وغيرها
  مظهر اإلصابة والضرر:

بعض ضعف نمو النبات وموته في 
االحيان نيجة االصابة الشديده بسبب تغذية 
الحشرات المباشرة على النباتات كما 
تسبب في نمو الفطريات على النباتات 

  نيجة افرازاتها العسليه.
    



  

  

Parlatoria blanchardi 
  القشرية النخيل حشرة

أوراق وثمار النخيل كما تصيب  العوائل:
  الياسمين والفيكس

توجد هذه الحشرات على  مظهر اإلصابة:
الخوص وتزداد عددا على الفسايل 
والنخيل الصغير. عند االصابة الشديد 
تضعف االشجار وتقل انتاجيتها نتيجة 

 تغذية الحشرات على العصاره النباتية.

Chrysomphalus aonidum 
  السوداء القشرية الحشرة
أشجار الموالح وغيرها مثل  العوائل:

والخوخ والبرقوق  المانجو والزيتون
والتين والموز والورد والنخيل والعنب 

  وغيرها.
  مظهر االصابة والضرر:

تشوه شكل الثمار وتقل احجامها وتتساقط 
 االوراق والثمار عند اإلصابة الشديدة

 

Aonidiella aurantii 
  الحمراء القشرية الحشرة
أشجار الموالح وغيرها مثل  العوائل:

والخوخ والبرقوق المانجو والزيتون 
والتين والموز والورد والنخيل والعنب 

  وغيرها.
  مظهر االصابة والضرر:

تشوه شكل الثمار وتقل احجامها وتتساقط 
  .االوراق والثمار عند اإلصابة الشديدة

هذه الناتج عن ضرر البصفه عامه فإن 
   داءالقشرية السو األفه أقل من الحشرة

  

 

 



  السوداءالحشرة القشرية 
 
 
 
 

 
 

 
 

 لذكر ملقحاً االنثي اسفل قشرتهاقشرة الذكر                              قشرة االنثى                                       األنثى                            ا                 

 

  دورة حياة البق الدقيقي

 



  الدرس العملي الثالث

A. اآلتي على أجب أمامك التي الحشرية العينات فحص بعد:  

 الخضراء البقة حشرة في والخلفية األمامية األجنحة نوع أذكر 1 

 خضراءال للبقة النباتية العوائل بعض أذكر 2 

 الخضراء البقة إصابة مظهر صف3 

 البطن نهاية في المن حشرة تميز التي الصفة أذكر 4 

 الخوخ من حشرة عن الصليبيات من حشرة تميز كيف  5

  المن حشرة إصابة مظهر صف  6

   األبيض الذباب إصابة مظهر صف  7

B.  بين تميز كيف: 

   القشرية الحشرة وأنثي ذكر   -أ

 لدقيقيا البق وأنثي القشرية الحشرة أنثي -ب 

  السوداء القشرية الحشرة في األنثى قشرة عن الذكر قشرة - ج

  البالغة لدقيقيا والبق القشرية الحشرات ذكور من الضرر حدوث عدم علل -ه 


