
د.عامرجاسم الغراويأ.م./ حشرات المحاصیل الحقلیةالمحاضرة االولى/ 

1

:الزراعیة اتاآلفمقدمة عن 

% 50تسبب اآلفات بانواعها المختلفة خسائر بالغة في المحاصیل الزراعیة تزید عن 
من اجمالي االنتاج الزراعي في العالم، وتعد الحشرات من اخطر انواع اآلفات حیث تسبب 

آالف نوع كآفات هامة على 10% من الخسائر. فقد سجل منها حوالي 14وحدها ما نسبته 
. یوجد في الوالیات المتحدة االمریكیة انات النافعة واالنسان والمنتجات المخزونةالمحاصیل والحیو 

نوع آخر قد 500- 400نوعا من اآلفات الحشریة الخطیرة وحوالي 200-150وحدها حوالي 
رج دت التي تناد ثالثین الف نوع من النباتجتحدث اضرارا اقتصادیة في بعض االحیان ،كما یو 

نوع تسبب اضرارا اقتصادیة هامة وخطیرة للمحاصیل لزراعیة. كما 1800تحت االدغال منها 
سجلة بالوالیات المتحدة االمریكیة حوالي من الفطریات والعنباتیة المتسببة لبلغ عدد االمراض ا

مائة الف مرض معد للنباتات. فضال عن االمراض المتسببة عن الدیدان الثعبانیة والفایروسات 
والبكتریا.

سبقت اآلفات ظهور االنسان بمالیین السنیین وان هذه االسبقیة انعكست على زیادة 
كفاءة تلك اآلفات على التكیف مع البیئة بشكل كبیر اصبح معه من الصعب القضاء علیها 
خاصة بعد زیادة التنافس والصراع بین االفات واالنسان كنتیجة حتمیة للزیادة الحاصلة في اعداد 

ي العالم حوالي ففلقد بلغت الخسائر التي تسببها االفات المختلفة مساحات المزروعةلالسكان وا
ارعون مذ البدایة في مكافحة هذه اآلفاتلذلك اهتم االنسان وخاصة المز بلیون دوالر سنویا. 80

عملیة المكافحة هذه اصبحت الیوم تشكل من اجل حمایة محاصیلهم ومنتجاتهم الزراعیة وان
زیادةلمتطلبات االنسان الغذائیة نتیجة المضطردةمفتوحة ومستمرة مع الزیادة ساحة حرب 

علیه ان یستعد لها بكل الوسائل الممكنة لكي یضمن هذه الحرب اإلنساناعداده  ولكي یكسب 
بقاء واستمرار نوعه على االرض.

تعریف اآلفة الزراعیة ومجامیعها:

هي الكائن الحي الذي یسبب بانها Pestف اآلفة هناك عدة تعاریف لآلفة حیث یمكن ان تعر 
. او هي كائن حي تزداد اعداده بالطبیعة اختزال في وفرة وكمیة ونوعیة ممتلكات االنسان
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بصورة غیر اعتیادیة بما یؤدي الى حدوث ضرر بالبیئة التي یعیش فیها. او تعرف على انها 
كائن حي غیر مرغوب فیه السباب مادیة او صحیة.

یتناسب وطبیعة العالقة بین اآلفة والكائنات اآلفاتان الضرر الذي یمكن ان تحدثه 
األخرى التي تجاورها، وان الكائن الذي یعد آفة في منطقة ما نتیجة مهاجمته محصوال اقتصادیا 

قد ال یعد آفة في منطقة اخرى النه یعیش على نباتات ال تستخدم من قبل االنسان.

سیم االفات الى  المجامیع التالیة:یمكن تق

اآلفات الحشریة)1
مثل القوارض والعناكباآلفات الحیوانیة غیر الحشریة)2
مثل الفایروسات والفطریات والبكتریاالنباتأمراضمسببات )3
األدغال)4

اآلفات الحشریة:

نیة:اموقع الحشرات في المملكة الحیو 

Animalتضم المملكة الحیوانیة  kingdom انواعا عدیدة ومتباینة من الكائنات
الحیوانیة التي تعیش على وجه االرض والتي تظهر فیما بینها اختالفات كبیرة وواضحة من 

ذات الخلیة Protozaحیث الشكل والحجم وطبیعة المعیشة، فمنها الحیوانات االبتدائیة 
ها الحیوانات الكبیرة متعددة الخالیا المجهریة الواحدة كاالمیبا والبرامیسیوم والیوغلینا، ومن

Metazoa كاللبائن والطیور والحشرات حیث تنتظم فیها الخالیا ضمن انسجة واعضاء
متخصصة لتؤدي وظائف مختلفة. قد تشترك بعض انواع الحیوانات في سلوكها ومعیشتها 

غیره في ضمن ظروف البیئة الواحدة لتعیش بصورة مستقلة بینما یعتمد البعض اآلخر على 
مفردها Phylaالى شعب مختلفة نالمعیشة.واستنادا على هذا االساس قسم عالم الحیوا

. تعد شعبة مفصلیة االرجل Classesكما قسمت هذه الشعب الى اصناف Phylumشعبة 
Arthropoda (سداسیة االرجل)التي ینتمي الیها صنف الحشراتInsecta (Hexapoda)

وانیة من حیث عدد انواع الحیوانات المشخصة التي تضمها من اكبر شعب المملكة الحی
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وتشكل % من مجموع انواع المملكة الحیوانیة80حیث تشكل عدد انواع هذه الشعبة حوالي 
بلغ عدد انواع الحشرات المشخصة والمصنفة اكثر من اذالحشرات اكبر مجموعة فیها.

اعداد انواع الحیوانات االخرى نوع وهذا العدد یفوق بعدة مرات على مجموع1,250,000
من ناحیة عدد االفراد فال یتفوق اام،مجتمعة في عالم الحیوان. هذا من ناحیة عدد االنواع

. ان وجود Protozoaفي عدد االفراد اال افراد شعبة الحیوانات االولیة على الحشرات
اذ یقدر العلماء وجود الحشرات على سطح الكرة االرضیة قد سبق االنسان بمالیین السنین ، 

ملیون سنة بینما ال یتعدى وجود االنسان على االرض 50الحشرات على االرض بأكثر من 
نصف ملیون سنة.

میة لهو العلم الخاص بدراسة الحشرات ویشمل فروعا ع:Entomologyعلم الحشرات 
Insectوعلم بیئة الحشرات Insect Physiologyمتعددة مثل علم فسلجة الحشرات 

Ecology وعلم امراض الحشراتInsect Pathology وعلم تشریح وتركیب الحشرات
Insect Anatomy and Morphology.

ممیزات صنف الحشرات:

من الممیزات األساسیة للحشرات هي:

والبطن ThoraxوالصدرHeadجسمها مقسم الى ثالث مناطق هي الرأس )1
Abdomenتندمج معا اثناء النمو الجنیني كما كل منها یتكون من عدة حلقات قد

في الرأس، او تبقى واضحة كما في الصدر والبطن.
لها زوج واحد من قرون االستشعار(اللوامس))2
ن االرجل المفصلیة التي تتصل بالحلقات الصدریة.ملها ثالثة ازواج )3
قد یكون لها زوج او زوجان من االجنحة تتصل بالحلقات الصدریة الوسطى والخلفیة)4
جهازها التنفسي مكون من انابیب او قصبات هوائیة تتخلل الجسم وتتصل خارجیا )5

بواسطة ازواج من الثغور التنفسیة الموجودة على جانبي الصدر والبطن.
حلقة بطنیة 11مختلف من الحلقات التي ال تزید عادة عن دتتكون البطن من عد)6

وتحمل البطن في نهایتها االعضاء التناسلیة.
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:of Insects ReproductionTypesالتكاثر في الحشرات انواع

Oviparityالتكاثر بوضع البیض )1
وهي الطریقة الشائعة في تكاثر اغلب الحشرات، اذ تضع االنثى بیضها الذي یخصب 

اثناء مروره داخل الجهاز التناسلي.
Parthenogenesisالتكاثر العذري -2

هذا النوع من التكاثر في نحل العسل اذ تضع االنثى بیضا غیر مخصب. ویحصل 
باستمرار حیث تضع الملكة بیضا غیر مخصب تنشأ عنه ذكور النحل. كما یحصل في 

ة دوریة اذ ر دودة الحریر بشكل مؤقت بین حین وآخر ، كذلك یحصل في المن بصو 
یتبادل التكاثر الجنسي والتكاثر الالجنسي.

Viviparityالتكاثر بوضع االحیاء -3
، فتضع صغارا على األنثىفي مثل هذا النوع من التكاثر فان البیض یفقس داخل جسم 

شكل حوریات او یرقات وقد یكون البیض مخصبا او غیر مخصبا. ویحصل هذا التكاثر 
.األجنحةالحشرات من رتبة ثنائیة أنواعفي المن وفي بعض 

Polyembryonyاألجنةالتكاثر بتعدد -4
تنمو الى وذلك بإنتاج عدة أجنة األفرادمن التكاثر عدد كبیر من ذا النوعهینشأ عن 

عدة حشرات من بیضة واحدة فقط. یحصل هذا النوع من التكاثر في الحشرات المتطفلة 
من رتبة غشائیة االجنحة.

:Insect Metamorphosisالتشكل(االستحالة) في الحشرات 
دة حتى تصبح حشرة كاملة. یطلق على یرافق نمو الحشرة الصغیرة تغیرات عدی

. ویتم النمو خالل هذه الفترة Metamorphosisهذه التغیرات بالتشكل او االستحالة 
بانسالخ جلد الحشرة القدیم واستبداله بآخر جدید طري یسمح بالنمو. یبلغ عدد 

، وتعرف الحشرة بین كل انسالخین بالمرحلة او الطور. 6- 4االنسالخات عادة بین 
وفیما یلي انواع االستحالة بالحشرات:

Ametabolaحشرات عدیمة االستحالة -1
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لصغار الحشرات الكاملة بالشكل الخارجي وفي البیئة والغذاء الذي وفیها تشبه ا
تعیش علیه كما في حشرة السمك الفضي.

Gradual metamorphosisالتدریجیة االستحالةالحشرات ذوات -2
تشبه الحشرة الصغیرة الكاملة في الشكل وأجزاء الفم والبیئة والغذاء وتختلف عنها 

. وتتألف Nymphبالحجم وكبر األجنحة. وتعرف الحشرة الصغیرة باسم الحوریة 
دورة حیاة الحشرة من البیضة والحوریة ثم الكاملة كما في الجراد والبقة الخضراء.

Hemimetabolaالحشرات ذوات االستحالة الناقصة -3
تختلف الحشرة الصغیرة عن الكاملة اختالفا كبیرا في الشكل واجزاء الفم والبیئة ونوع 

حیاتها كما في االستحالة ةوریة. وتتألف دور حالغذاء. وتعرف الحشرة الصغیرة بال
التدریجیة ومن امثلتها الرعاشات.

Holometabolaالحشرات ذوات االستحالة التامة -4
صغیرة بعد الفقس عن الحشرة الكاملة اختالفا كبیرا في الشكل تختلف الحشرة ال

وتمر Larvaواجزاء الفم والبیئة والغذاء وتعرف المرحلة بعد فقس البیض بالیرقة 
وهي مرحل ساكنة وثم مرحل الكاملة(البالغة) Pupaالحشرة بعها بمرحلة العذراء 

Adultعذراء ثم الكاملة. ومن . اي ان الحشرة تمر باربعة مراحل هي بیضة، یرقة ،
أمثلتها البعوض وذبابة المنزل والفراشات والعث.

:تنوع التغذیة في الحشرات
تختلف الحشرات في تغذیتها تبعا لنوعها وللدور الذي تمر به فغذاء البالغات یختلف 

لطبیعة عن غذاء الیرقات لنفس النوع ونتیجة لذلك تنوعت اجزاء فم الحشرات تبعا
والشفة Labrumالفم في الحشرات عادة من الشفة العلیا أجزاءغذائها. وتتألف 

وزوج من الفكوك السفلى Mandiblesوزوج من الفكوك العلیا Labiumالسفلى 
Maxillae واللسانHypopharynx تتحور هذه األجزاء أو یضمر بعضها تبعا .

ورت للقطع واذا كان سائال كعصارة لطبیعة غذاء الحشرة فاذا كان الغذاء صلبا تح
النبات او الدم  تحورت للثقب واالمتصاص.
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انواع اجزاء الفم في الحشرات:
Chewingالفم القارض -1

یوجد هذا النوع في الحشرات الكاملة للجراد والخنافس وغیرها وفي یرقات 
الخنافس  ویرقات الفراشات.

Piercing-Suckingالثاقب الماص الفم-2

هذا النوع في الحشرات التي تعیش على غذاء سائل موجود داخل نسیج یوجد 
كعصارة النبات او الدم حیث تحورت اجزاء الفم فاستطالت الفكوك والشفة السفلى 
كما استطالت في بعضها الشفة العلیا واللسان مكونة خرطوما طویال لثقب جسم 

التي تتغذى على عصارة العائل وامتصاص الغذاء منه. یوجد هذا النوع في الحشات 
النبات كالمن والقفاز والسونة وبق النبات والحشرات الققشریة وفي الحشرات التي 

تتغذى على الدم كالبعوض وبق الفراش والذباب الماص.

Lappingالفم الالعق -3

یوجد في الذباب المنزلي حیث تنعدم فیه الفكوك.

Chewing-Lappingالفم القارض الالعق -4
شغاالت نحل العسل.یوجد في 

Suckingالفم الماص -5
یوجد في الحشرات الكاملة للفراشات والعث.

العوامل التي ساعدت على انتشار الحشرات في الطبیعة:

تتواجد الحشرات في جمیع االماكن التي تنتشر فیها االحیاء المختلفة وحیثما یوجد الغذاء باستثناء 
حشرات من حیث مدى انتشارها وتبوئها في أماكن اعماق البحر. ال یوجد كائن حي یماثل ال

الحشرات اكتسبت صفات ترتبط نیصعب على غیرها من الكائنات الحیة أن تتأقلم فیها.عموما فأ
بدون بها مكنتها من االنتشار في الطبیعة فضال عن عوامل ساهم بها االنسان عن قصد او

الحشرات في الطبیعة:قصد. وفیما یلي اهم العوامل التي ساعدت على انتشار 
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Exoskeletonوجود هیكل خارجي صلب لجسم الحشرة -1
األضرارالداخلیة من أعضائهاتمتاز الحشرات بجدار جسمها الصلب الذي یقي 

وتقلیل التبخر نظرا لما یحتویه من الجسم أنسجةماء داخل لخارجیة واالحتفاظ بالا
تعمل كهیكل Chitinر من مادة كایتینیة اطبقات شمعیة غیر نفاذة. اذ یتكون هذا الجد

رقیقة على بأغشیةخارجي. كما یساعد التركیب الحلقي ذو المناطق الصلبة المتصلة 
تحرك الحشرة في اي اتجاه بمرونة كبیرة كما یعد الدعامة الرئیسة لربط العضالت 

الداخلیة.
Small sizeصغر الحجم -2

ث ان اغلبها یكون صغیرة الحجم وهذا ان الحشرات نادرا ما تكون كبیرة الحجم حی
یساعدها على المعیشة على كمیات بسیطة من الغذاء كما یزید من قدرتها على االختفاء 
من األعداء، إضافة الى ان الحجم الصغیر یمكن أعداد كبیرة جدا من الحشرات من ان 

نها من تشغل حیزا صغیرا، فضال عن ان الحجم الصغیر یعطیها مرونة وقوة كبیرة تمك
القفز الرتفاعات عالیة.

Funtional wingsوجود اجنحة عاملة -3
او أعدائهاوضع البیض والهرب من وأماكنوهذا یعطیها فرصة للبحث عن الغذاء 
البحث عن الجنس اآلخر لغرض التزاوج.

Adaptability structuresمالئمة التراكیب -4
اذ ان هناك تحورات مورفولوجیة وفسیولوجیة في الحشرات تتالئم مع الظروف المحیطة 
بها. كما في الحشرات المفترسة التي تقتنص فرائسها بأرجلها األمامیة القویة المتحورة 
ألداء وظائف القنص والمسك بالفریسة كما في حشرة فرس النبي. كما ان الحشرات 

الخلفیة المعدة للعوم.أرجلهااء بمهارة بواسطة المائیة تستطیع العوم في الم
Adaptabilityالحشرات المختلفةأجهزةمالئمة -5 of different systems

المختلفة للحشرات وظائفها بسهولة ویسر بعیدا عن التعقید سواء أكانت األجهزةتؤدي 
مائیة المعیشة او تعي على الیابسة. فالجهاز التنفسي في الحشرات یمكنها من الحصول 
على االوكسجین ویكفل النسجتها ما تحتاجه دون وساطة كما هو حاصل في الحیوانات 

ي عملیات التنفس. فاألخرىواألنسجةحیث یدخل الدم األخرى
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Food andتنوع الغذاء والبیئة -6 Environmental Diversity
قد یتباین غذاء الحشرة خالل مراحل نموها المختلفة ففي دور الیرقة قد تتغذى على غذاء 
بروتیني  في حین تتغذى على غذاء كاربوهیدراتي في دور البالغة وان هذا یحتاج الى 

قد أعطى فرصة الحیاة لفة. ان هذا التباین في الغذاء الجسم المختأجهزةتحورات في 
لمجامیع مختلفة من الحشرات دون ان تتزاحم على نوع غذائي واحد.

High Fecundityالخصوبة العالیة -7
الحشرات تمل التي ساعداتعد الخصوبة العالیة او الكفاءة التناسلیة للحشرات من العو 

لحشرات في طریقة التكاثر فبعضها ولود كما في . اذ تختلف اأعدادهاكثیرا على زیادة 
بمئاتتقدر ة ر یبكأعدادحیث تضع األرضةي ملكة فالمن وبعضها یضع بیضا كما 

الكفاءة التناسلیة للذباب المنزلي عالیة جدا حیث لو أنتها. كما اآالف البیض طوال حی
من شهر نیسان الى شهر آب وعلى افتراض ان ایتزاوجا ویعیشأنقدر لزوج واحد منها 

قدما.47بعمق األرضیةالناتجة تغطي سطح الكرة األفرادفان بأكملهیعیش نسلهما 
Insect adaptabilityتكیف الحشرات للظروف غیر المالئمة -8

اذ تستطیع الكثیر من الحشرات ان تكیف نفسها للظروف البیئیة المتطرفة من خالل 
ت شتوي او صیفي.دخولها في سبا

االهمیة االقتصایة للحشرات:

ان الزیادة الحاصلة في عدد سكان العالم أدت الى ازدیاد الطلب العالمي على الغذاء 
خصوصا في العالم الثالث، اذ ان معدالت زیادة السكان العالیة ال تتناسب مع الغذاء 

مقدار الغذاء المنتجالمنتج في هذه الدول. تلعب الحشرات دورا مهما في التقلیل من
اد و غم من التقدم العلمي الذي حصل في مر ستهالك من قبل االنسان. وبالالصالح لال

Cramerوطرق المكافحة خالل العقود االخیرة اال ان االضرار ال تزال عالیة. فق ذكر 
ي للفترة من زراعة م% من االنتاج لعال12)  ان الحشرات تسبب اضرارا بحدود 1967(

راق فان دودة جوز القطن الشوكیة لوحدها تسبب عالى حصاده. أما في الالمحصول
% ، في حین تسبب حشرة السونة خسائر 95خسارة في حاصل القطن قد یصل الى 

% على الشعیر.30% على محصول الحنطة و75تعادل 
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ان االسباب التي أدت الى زیادة االضرار الناجمة عن الحشرات في العالم 
بعض انواع الحشرات التي لم تكن ذات اهمیة اقتصادیة الى آفات هامة وخطیرة وتحول

هي:

أدى الى القضاء المتروكة وزیادة الرقعة الزراعیةاألراضيالتوسع في استصالح ان -1
على الكثیر من النباتات البریة التي تعد كعوائل للحشرات ونتیجة لذلك انتقلت هذه 

ة.المحاصیل الزراعیالى الحشرات 
ادخال وزراعة أصناف زراعیة جدیدة وفیرة اإلنتاج لكنها قد تكون في الوقت نفسه -2

أكثر تفضیال لبعض الحشرات المحلیة مما جعلها مرتعا خصبا لتلك الحشرات.
ان التقدم الكبیر في طرق الزراعة من حراثة وتسمید قد ساعد على التوسع في -3

الغذاء الكافي لآلفات الحشریة التي تتكاثر زراعة وانتاج المحاصیل، وبالتالي وفر 
بشكل مضطرد.

ان التقدم الكبیر في وسائط النقل مثل الطائرات والقطارات والسفن قد ساعد على -4
انتقال الحشرات من أماكنها األصلیة الى أماكن أخرى جدیدة ال یوجد بها أعداء 

طبیعیة(متطفالت او مفترسات) لهذه الحشرات.
االستخدام العشوائي الواسع للمبیدات الكیمیاویة الشدیدة السمیة أدى الى ظهور سالالت -5

جدیدة من اآلفات اشد خطورة وفتكا من أصولها وذلك لحصول ظاهرة المقاومة 
Resistance لفعل هذه  المبیدات فضال عن إخاللها بالتوازن الطبیعي القائم منذ بدء

الخلیقة.


