
 رابعال العملي الدرس
  هدبية وحرشفية وثنائية األجنحة رتب من العامة اآلفات

  )Thysanoptera( هدبية األجنحةأوالً: رتبة 

 الصفات التصنيفية:

 الحجم صغيرة إلى دقيقة حشرات 
 متطاولة رأس ذات متطاول اسطواني الجسم 
 األخر) عن جدا قصير اللحى التركيب (أحد متماثلة ثاقبة ماصة غير الفم أجزاء  
 كبيرة إلى صغيرة موجود المركبة األعين 
 ثالثة البسيطه األعين 
 ) عقل) ممتدة لألمام 9−4قرون االستشعار 
  قصيرتين) العقلة الثانية والثالثة الملتحمتين -الصدر يتباين تركيبة تبعاً لوجود أو غياب األجنحة (العقلة الصدرية األولى عادة حرة طويلة 
 ة (إن وجدت) متماثلة ضيقة مزودة بحاشية من الشعر الطويل زوج من األجنح 
 (األرجل األمامية متحورة للفتراس في بعض األنواع) عقلة. 2-1الرسغ ⸲ األرجل قصيرة 
  عقلة ليس بها قرون شرجية 11البطن 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  Order  
 الرتبة

Family  
 الفصيلة

 -مثال (االسم العلمي 
  الطور الضار  الفماجزاء   التحول  العربي)

1  
Thysanoptera 

  
 األجنحة هدبية

 

Thripidae 

Thrips tabaci 
    كامل تربس البصل

 الحشرة البالغة –اليرقات ثاقبة ماصة – سفلية

2 Retithrips syriacus 
الحشرة البالغة –اليرقات ثاقبة ماصة – سفلية  كامل العنب تربس  

3  Phlaeothripidae
(Tubulifera) 

Haplothrips tritici 
الحشرة البالغة –اليرقاتثاقبة ماصة – سفلية كامل النجيليات تربس  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Thrips tabaci 
  تربس البصل

  
  

يصيب العديد من النباتات مثل العوائل: 
 ليبيةالصلبصل والكراث والثوم والنباتات ا

والبروكلي مثل الملفوف والقرنبيط 
والشمام والبطيخ والقرع والخيار 
والفراولة والبطاطا والتبغ والقطن والعديد 

  من النباتات المثمرة.
  : والضرر مظهر االصابة

البصل أخطر آفات الحشرات  بسيعتبر تر
التي تهاجم محاصيل البصل في المناطق 

مها لنبات بأجزاء فاالستوائية. تثقب سطح ا
 . ثمةختار النبات الصغيري، وغالبًا ما 

ل السوائ متصيو الهاضمة رةالعصا يفرز
التي تتسرب من الجروح. مع نمو جزء 

، تنمو المناطق المتضررة تارًكا  اتالنبات
موت الخاليا نتيجة  فضيةخطوًطا 

 .وامتالءها بالهواء فينعكس عليها الضوء
، زادت مساحة التربس أعدادكلما زاد 

النبات التالفة ، مما يقلل من مساحة أوراق 
الشجر المتاحة للتمثيل الضوئي. قد تذبل 
األوراق وقد يبدو النبات بأكمله فضيًا؛ 

ن لكن ينضج المحصول قبل األوا
 حد كبير.قل إلى ي المحصول
ناقال للعديد من البصل  سيعتبر تري

مسببات األمراض الفيروسية والفطرية 
 )التبقع االرجواني (مثل المرض الفطري

  

 

 



Retithrips syriacus 
  تربس العنب

  
  :العوائل

 األوراق القديمةبغالبا ما تضر 
ثل م لعديد من النباتات المختلفة،ل

والقطن  والخروعالورد والعنب 
  .والبرقوق والكمثرى لكافوروا
    

  :والضرر مظهر االصابة
هر االصابة باالوراق كما سبق مظ

  في النوع السابق. وصفه
  

يحدث الضرر للثمار في وقت مبكر 
عندما تخدش الحشرات الثمار 
فتصبح مشوهه. عندما تكون 
االصابة شديدة فإن الثمار تجف 

 .وتذبل

 

 

 



Haplothrips tritici 
  النجيلياتتربس 

  
  :العوائل

تسبب الحشرة أضراًرا قوية للقمح  
وبدرجة   ، خاصة القمح الصيفي ،

  .أقل للقمح الشتوي والشعير
  

  :والضرر مظهر االصابة
افة ك واليرقاتتهاجم الحشرة الكاملة 

سوق  -أوراق ( أجزاء النبات العائل
  .العصارةوتمتص  )سنابل –

تظهر على األوراق تبرقش باللون  
األصفر مع وجود تموجات على 
 سطح األوراق وعلى طول حوافها.

من الحبوب في  العصارةتمتص  -
الطور اللبني، فيؤدي ذلك إلى 

ها، نتكرمش البذور، وخفة وز
  ونقص في معدل إنباتها.

النباتات النامية من البذور المصابة  -
تكون أقل إنتاجية، وذات جذور 
ضعيفة غير متطورة جيدا بالمقارنة 

  مع جذور البذور السليمة. 

 مصابة تكون ملتوية علىالسنابل ال -
 .شكل زكزاك

 

 

 

 

 

  

 

 



 ً   )Lepidopteraاألجنحة ( حرشفية: رتبة ثانيا

  :الصفات التصنيفية

 سم). 30حتى  نكبيرة الحجم (المسافة بين قمتي الجناحين االماميصغيرة إلى  حشرات 
 .الرأس سفلية ذات أجزاء فم ماصة على هيئة خرطوم ملفوف نتيجة تحور خوذتا الفك 
 .المالمس الشفوية عادة كبيرة 
 مغطاة بطبقة من الحراشيف كما في البطن واألرجل.⸲ زوجين من األجنحة الغشائية 
  .الزوج األمامي من األجنحة أكبر قليالً من الزوج الخلفي 
  ازواج من األرجل 5عادة بها ⸲ عقل 10اليرقات ذات بطن مكونه منprolegs    رجل الصدريةباالضافة لثالث أزواج من األ )10ثم  6-3(على العقل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  Order  
 الرتبة

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

  الطور الضار  (الحشرات البالغة)

1   
 
 
 
Lepidoptera 
 حرشفية األجنحة
 

  
  
  
  
  

Noctuidae  
  
 

Agrotis ipsilon 
    كامل   القارضة الدودة

  (أ ف قارضة) اليرقات   ماصة – سفلية

2 Autographa gamma 
 اليرقات  (أ ف قارضة)  ماصة – سفلية  كامل Y الحرف ذات القياسة نصف الدودة

3  Cornutiplusia circumflex 
ماصة – سفلية كامل  المتعرج الخط ذات القياسة نصف الدودة  اليرقات  (أ ف قارضة) 

4  Trichoplusia ni 
 اليرقات  (أ ف قارضة)  ماصة – سفلية  كامل  البقعتين ذات القياسة نصف الدودة

5  Spodoptera exigua 
 اليرقات  (أ ف قارضة)  ماصة – سفلية  كامل الصغرى القطن ورق دودة

6  Spodoptera litoralis 
ماصة – سفلية كامل  الكبرى القطن ورق دودة  اليرقات  (أ ف قارضة) 

7  Gracillariidae Phyllocnistis citrella 
ماصة – سفلية كامل  الحمضيات في األنفاق صانعة  اليرقات  (أ ف قارضة) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



Agrotis ipsilon 
 

  القارضة الدودة
 

  العوائل:
قمح والشعير الالقطن والذرة و 

والبرسيم والعدس والبطاطس 
والطماطم والباذنجان والفاصوليا 

 ثماروواللوبيا والبازالء والبنجر 
  .الخرشوف

  
  مظاهر االصابة:

تتسلق اليرقات في أعمارها االولى 
النباتات للتغذى عليها أو قد تكتفي 

وراق على األرض. أبما يسقط من 
ة تفقد القدرفأما اليرقات تامة النمو 

على تسلق النباتات حيث تقرض 
و عند سطح أسيقان النباتات قرب 

التربة مما يسبب تساقط هذه 
النباتات فتصبح بذلك أوراق هذه 

 منتاول اليرقات.النباتات في 
 

    

 

 
 

 
 

 



Autographa gamma 
  Y الحرف ذات القياسة نصف الدودة

 
  العوائل:

الفول السوداني ودوار الشمس 
جر نببقولية والوالمحاصيل ال

  .وأشجار الزينة والدخان والشعير
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 

Cornutiplusia circumflex 
  المتعرج الخط ذات القياسة نصف الدودة

 
  العوائل:

نباتات الخضر والبسلة والفول 
البرسيم الحجازي والسوداني 

  والذرة.
 

 

 

 
 

 
 

 



Trichoplusia ni 
 البقعتين ذات القياسة نصف الدودة

 
  العوائل:

الكرنب والفجل والذرة والفول 
  السوداني.

  
  
  

  مظاهر اإلصابة:
تبدأ اليرقات الحديثة في التغذية 
على البشرة الخارجية لالوراق 

غير منتظم وفي العمر الثاني بشكل 
والثالث ترى خيط حريرية على 

  اليرقات أثناء تغذيتها.
  
 

 
 

 
 

 
 

 



Spodoptera exigua 
  الصغرى القطن ورق دودة

 
  العوائل:

القطن والبرسيم والقمح والشعير 
واألرز والذرة والعدس والفول 
السوداني والسمسم والكتان 
والعنب واللوز والبوص ومحاصيل 
الخضر الباذنجانية والبقولية 

  .والصليبية والقرعية
  

  مظاهر االصابة:

 ل فصليتهاجم اليرقات عوائلها خال
الالبيع والصيف وتفضل االعتذاء 

 على القمم النامية والبراعم.

 
 

 
 

 
 



Spodoptera littoralis 
  الكبرى القطن ورق دودة

  
  العوائل:

معظم المحاصيل الحقلية والخضر 
والفاكهة ونباتات الزينة والذرة 

والبرسيم والموالح والعنب والموز 
والبامية والبطاطس والفول 

  الصويا والقرعيات.
    

  مظاهر االصابة:
تهاجم وتقرض اليرقات األوراق 
والبراعم النامية الخضرية 

   والزهرية والثمار الغضة.

 

 
 

 



Phyllocnistis citrella 
  الحمضيات في األنفاق صانعة

  
  العوائل:

  الحمضيات بأنواعها المختلفة.
  

  مظاهر االصابة:
على عادة تصنع اليرقات أنفاقا 

وراق عوائلها السطح السفلي أل
تتغذى خاللها وتتميز هذه االنفاق 

. نادراً ما بوجود خط مركزي مميز
تهاجم قشرة اليرقات. تتعذر 
اليرقات في نهاية االنفاق قبل ان 

  الفراشات.تتحرر منه 

 

 

 

 
 

 
 

 
  



 ً   )Dipteraاألجنحة ( ثنائية: رتبة ثالثا

  الصفات التصنيفية:

 حشرات صغيرة إلى متوسطة الحجم ذات أعين مركبة كبيرة 
 .أجزاء فم ثاقبة ماصة أو العقة 
  عادة زوج من األجنحة الغشائية (االجنحة األمامية) متصلة

 بالعقلة الصدرية الثانية.
 االتزان متصل العقلة الصدرية الثالثة. زوج من دبابيس 
 قرون االستشعار متباينة 
 يرقات عديمة األرجل 

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  Order  
 الرتبة

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

  الطور الضار  (الطور البالغ)

1  

Diptera 
 ثنائية األجنحة

 

Tephritidae Ceratitis capitate 
    كامل   الفاكهة ذبابة

  اليرقات (أ ف قارضة)   العقة – سفلية

2 

Agromyzidae 

Melanagromyza phaseoli 
 ذبابة الفاصوليا صانعة األنفاق

  العقة – سفلية  كامل 
 اليرقات (أ ف قارضة) 

  Liriomyza trifolii 
 ذبابة الفول صانعة األنفاق

  العقة – سفلية  كامل
 اليرقات (أ ف قارضة) 

  

  



  

  

Ceratitis capitate 
 ذبابة الفاكهة

  
 العوائل:

ً الحلويات كالخوخ  ثمار الفاكهة وخصوصا
والمشمش والتفاح والكمثرى والبرقوق 

  والجوافة والموالح ماعدا الليمون المالح.
  

  مظاهر االصابة:
يبدأ الضرر بمجرد ثقب األنثى لجدار الثمرة 
بواسطة آلة وضع البيض كي تضع بيضها. 

بلون مختلفة ضاربة  منطقة الوخزتتلون 
صفر المخضر. في الخوخ للحمرة أو األ

 بعد الفقستوجد نقطه صمغية مكان الوخز. 
تتجول اليرقات داخل لب الثمرة مما يسهل 
دخول الفطر والبكتيريا وتتعفن الثمار 

  وتتساقط.
 

       
 

 
 



1. Melanagromyza phaseoli 
  الفاصولياأوراق ذبابة 

  :العوائل
البقوليات المختلفة، وخاصة الفاصوليا 

  والبازالء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2. Liriomyza trifolii 
  ذبابة أوراق الفول

  :العوائل
  وخاصة الفول. البقوليات المختلفة،

 
 
 

  مظاهر االصابة:
تضع اإلناث بيضها على أوراق النباتات 
الصغيرة وأجزائها الغضة وتحفر اليرقات 

البشرة العليا أنفاقاً ضيقة ملتوية بين 
. ويتسع أثناء تغذيتها والسفلى لألوراق

ة ذر إما في نهايعالنفق كلما نمت اليرقة وتت
  النفق أو تخرج للتتعذر في التربة.
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