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 قحط أَو َمَرض أَو عاهة من ، فيفسده شيئا   يصيب ما كل   : آلَفة  ا

 :  اآلفات
 غير أو مباشرة بصورة خسائر لها وتسبب المزروعات، تصيب التي الحية الكائنات هى

 الزراعي اإلنتاج على يؤثر مما منتجاتها، تخزين بعد حتى نموها مراحل جميع في مباشرة

 وتكاثره لنموه مناسبة وظروف للتكاثر وطرق للمعيشة سبيل حي كائن ولكل .ونوعا كما

 .وتكاثره نشاطه تعوق معاكسة أخرى وظروف االنقراض من نوعه على للمحافظة

 :المرض
 بظهور تسمح التي بالدرجة الطبيعي النمو عن انحراف أي او وظيفي خلل عن عبارة هو

 . النباتية المنتجات ونوعية كمية في نقص إلى تؤدي  مرئية أعراض

 
 



   :علم الفطريات

هو العلم الذي يختص بدراسة تركيب وتصنيف وطرق تكاثر األنواع المختلفة من 

 .الفطريات واألهمية  االقتصادية لها 

   -: النبات أمراض علم
 و    phytopathology    العلمي المصطلح علية ويطلق المريض النبات دراسة علم هو

 ومعناها  phyto  هى كلمات ثالث من يتكون وهو القديمة اليونانية اللغة من مشتق اسم هو

 إلى يهدف تطبيقي علم وهو  .علم ومعناها logy  وكلمة مرض ومعناها  pathoو نبات

 المؤثرة الظروف كافة و النباتية األمراض بدراسة يعنى فهو ، النباتي المرض مشكلة حل

 . مكافحتها بهدف عليها

 : المرض أعراض

 .االصابة نتيجة للنبات حدث الذي الفسيولوجي التغير على يدل الذي المظهري التعبير هي



 النباتية األمراض مسببات

 طفيلية حية كائنـات   

    حية غير عوامـل  

 

 

 خلل إحداث على قادر حي غير أو حي عامل أي :المرضي المسبب

 جزء أو النبات في الحيوية العمليات من أكثر أو واحدة في مستمر

 .أجزاءه من

 



 حيةمسببات مرضية غير : أوال 
 A biotic Disease 

 .غير الطفيلية أو غير المعدية هي المسببات 

عن عامل أو عدة عوامل مجتمعة من البيئة غير المالئمة لنمو وهي عبارة 

أو ( التربة)النبات سواء كان ذلك في الوسط المحيط بالمجموع الجذري 

 -:العواملبالوسط المحيط بالمجموع الخضري فوق سطح التربـة ، ومن هذه 

انخفاض أو ارتفاع درجة حرارة الجو أو الرطوبة األرضية عن الحد  -1

 .المناسب 

 .وجود تلوث أو أبخرة سامه في الجو  -2

 .زيادة األمالح المعدنية أو قلة العناصر الغذائية في التربة  -3
 .pH ""زيادة حموضة أو قلوية التربة  -4

 .  الزراعية الخاطئة العمليات -5

  



 حية مرضية مسببات : ثانيا
  

 النبات من نقلها يمكن التي المعدية أو الطفيلية المسببات وهي

 -: هي المسببات وهذه السليم إلى المصاب

 .الفطريات -1

 .البكتيريا -2

 .النيماتودا -3

 .الفيروسات -4

 .المتطفلة الزهرية النباتات -5

 .بالميكوبالزما شبيهة الكائنات -6

   



   -: النبات أمراض علم
    العلمي المصطلح علية ويطلق المريض النبات دراسة علم هو

phytopathology    وهو القديمة اليونانية اللغة من مشتق اسم هو و 

  ومعناها  pathoو نبات ومعناها  phyto  هى كلمات ثالث من يتكون

 مشكلة حل إلى يهدف تطبيقي علم وهو  .علم ومعناها logy  وكلمة مرض

 المؤثرة الظروف كافة و النباتية األمراض بدراسة يعنى فهو ، النباتي المرض

 . مكافحتها بهدف عليها
 

 : المرض أعراض

 للنبات حدث الذي الفسيولوجي التغير على يدل الذي المظهري التعبير هي

 .االصابة نتيجة





 -:األضرار والخسائر التي تسببها أمراض النبات 
 

 .البادراتموت النباتات كما في حالة اإلصابة بالذبول أو سقوط     -1

 

 .الثمارتلف األجزاء النباتية االقتصادية من النبات كما في تعفن     -2

 

 .بالفيروستوقف النمو أو تأخره نتيجة اإلصابة     -3

 

    النبات كما في اجزاء تأثر الناتج التجاري بطريقة غير مباشرة نتيجة إصابة     -4

 .التي تصيب األوراق األمراض        

 

 .الزينةاإلضرار بمظهر وصفات الناتج النباتي كالتشوهات كما في نباتات     -5

 

 .زيادة النفقات التي تصرف في المقاومة     -6

 

 .والبكتيريةالتسمم الغذائي الناتج عن السموم الفطرية     -7



 :تشخيص المرض اهمية 
التشخيص هى االساس فى المكافحة ومنع الخسارة االقتصادية ، وقد يؤدى التشخيص عملية 

 .الخاطئ الى زيادة المشكلة وبذلك يصبح من الصعب السيطرة عليها 

 

 :التشخيص الحقلى:أوال

 

و مهارة التعرف علي وجود مرض و ذلك بناء علي الحس الدقيق هوعلم :  تشخيص المرض

 .و اإلدراك الواعي ألعراض و خصائصه ، و من ثم التعرف على المرض والمسبب 

وأن يكون . القائم بعمليه التشخيص أو المشخص البد أن يقترن لديه العلم و المهارة لذلك 

ويجب ان يمتلك بعض . المشخص الخبير على دراية بتشخيص األمراض فى كافة المحاصيل 

( مقص تقليم لقص أفرع األشجار و فحصها بدقه  -عدسة يدوية  -الة تصوير ) االدوات منها 

. 

 



 : الحقل فى المرض تشخيص خطوات
 

 فى طريقة معين مرض لكل ان حيث : الحقل في المرض توزيع مالحظة 

 نقص ذلك يكون ان يمكن الحقل فى منتشر مثال المرض كان فإذا ، التوزيع

 منقولة فطرية تكون عشوائية كانت وإذا ملوثات، وجود او العناصر

 .الهواء بواسطة

 

 على المرض يكون ان مثل نفسه النبات على األعراض توزيع مالحظة 

 .الكبيرة او الحديثة االوراق

 

الممرضات على يستدل بذلك النه النبات على والعالمات االعراض فحص 

 . المرض حدوث فى تتسبب التى

 

المظهر فى العام التغير . 





   المشخص؟؟ على يجب ما
 

 . الحقل فى الحالة لتوزيع جدا جيدة مالحظة-1

 . بفحصة يقوم سوف الذى النبات عن شئ كل معرفة -2

 ذات النبات أمراض كتيبات أو بكتب يستعين أن المبتدئ المشخص على -3

 أكثر أعراض بين الكبير للتشابه نظرا ، يراه ما عليها ليطابق الملونة الصور

 . الواحد النبات على مرض من

 على التعرف فى المشخص تفيد قد المزارع من المعلومات بعض معرفة -4

 . وحلها المشكلة

 يعرف ال المشخص كان إذا المزارع بخداع يقوم ان المشخص على يجب ال -5

 عرض المشخص على ويجب المشخص، فى الثقة المزارع اليفقد كى المرض

 . اخر شخص على المشكلة

 . التربة او المصاب النبات من عينة اى اخذ قبل االستذان -6

 . الحقل فى المشكلة حل من تتمكن لم اذا المختبر الى عينة اخذ -7



 :الجيدة العينة مميزات
 

 حالة فى كاملة نباتات المصابة النباتات عينة تتضمن أن يجب - 1

 الجذور من وأجزاء فروعا تتضمن وأن والشتالت الحولية النباتات

 . األشجار حالة فى

 تتمزق ال حتى سليمة الجذور على للحصول التربة حفر يجب - 2

 عن تعبر نباتات 6 عن يقل ال ما العينة تتضمن أن يجب - 3

 . األعراض من مختلفة درجات

 . منفصل كيس فى مصاب نبات كل يوضع -4

 



الفطرية  أمراض النبات   
Fungal Plant Diseases 



 Fungi الفطريات

 

 الكلوروفيل من خالية التغذية ذاتية غير دقيقة حية كائنات هي الفطريات

 تعيش فهي ذلك وعلى الجاهز الغذاء على الحصول من لها البد فهي لذا

 حية كائنات تهاجم كطفيليات أو ميتة عضوية مواد على تتغذى  كرميات

 .أمراضا لها وتسبب

 



 

 

 

 
 

  بالهيفات تعرف متفرعة دقيقة خيوط من للفطريات الخضري الجسم يتكون

 أو مقسمة غير الهيفات تلك تكون قد. الميسليوم مكونة بعضها الخيوط تتضافر

 . البروتوبالزم تحوى محددة خاليا إلى الخيط تقسيم عريضة بحواجز مقسمة

 نواة على الفطر خلية وتحتوى منفذ شبه سيتوبالزمى بغشاء البروتوبالزم يحاط

 البروتوبالزم فان مقسمة الغير الهيفات ذات الفطريات في أما . أكثر أو واحدة

 جنسيه ال إما تكون التي بالجراثيم عادة وتتكاثر األنوية من عديد يحوى

 .  أوجنسيه





(Fungal nutrition)   طرق التغذية في الفطريات 

وتلجأ ( Heterotrophic)تعد الفطريات من الكائنات غير ذاتية التغذية  

إلى طرق مختلفة خالل دورة حياتها للحصول على الغذاء وتقسم تبعا  لطريقة 

 :تغذيتها إلى خمسة أنواع وهي

 [Obligate Parasitic  Fungi]فطريات إجبارية التطفل  -1
 

وهي الفطريات التي تعيش متطفلة على عوائل خاصة تالئمها وتسبب لها 

، الذي يسبب مرض البياض  Plasmopara viticolaاألمراض مثل فطر 

 .الزغبي للعنب 
 : [Facultative Parasitic]فطريات اختيارية التطفل   -2

 

وهي الفطريات التي تعيش مترممة في الظروف الطبيعية على البقايا النباتية 

والحيوانية ، إال أنها تستطيع التطفل إذا وجدت العائل المناسب ولم تتوفر في 

الذي يسبب  Fusariumالبيئة المحيطة بها المواد التي تترمم عليها مثل فطر 

 . الموزمرض دبول 
 



 :Saprophytic] [Obligate الترمم إجبارية فطريات -3
 

 على مترممة تعيش بل أخرى حية كائنات على تتطفل أن تستطيع ال التي الفطريات وهي

 Aspergillus و  Penicillium فطر مثل ، حيوانية أو نباتية بقايا من العضوية المواد

  ولذلك والحيوان النبات بقايا تحليل في عالية إنزيمية قدرة لها المترممة الفطريات هذه وأغلب

  والحيوانيه النباتية المخلفات من الكيميائية المركبات من العديد انتاج في صناعيا   تستغل
 

 : Saprophytic] [Facultative الترمم اختيارية فطريات -4
 

 إلى تلجأ فإنها لها المناسب العائل تجد لم إذا ولكنها ، متطفلة عادة تعيش التي الفطريات وهي

 مثل ، المختبر في زراعتها يمكن ولذلك ، المحيطة البيئة في العضوية البقايا على الترمم

 مرض يسبب الذي Ustilago Mydis فطر مثل ، الحبوب على المتطفلة التفحم فطريات

 . للذرة المغطي التفحم
 

   

 

 



 :  [Symbiotic Fungi]فطريات متكافلة  -5
 

 

أي تبادل المنفعة مع : وهي الفطريات التي تعيش بطريقة التكافل 

كائنات حية أخرى ، كبعض الطحالب مكونة ما يعرف باالشن 

"Lichens"  أو كعالقة بين الفطريات وجذور بعض النباتات

 :  ، وهي نوعين [Mycorrhiza]الراقية والتي تعرف بـ  
 

حيث  ينمو الفطر علي شكل غالف (  Ectomycorrhiza) -أ

 . فطري يحيط بجذر النبات من الخارج 

 

حيث ينمو الفطر داخل خاليا القشرة ( Endomycorrhiza) -ب

 في جذر النبات



 Systematic symptomsاألعراض الجهازية 
 –أعراض موت القمة  –تساقط األوراق  –التقزم  –الذبول  –وتشمل أعراض األصفرار 

ًً ما ترجع إلي تضرر المجموع الجذري . أعراض تدهور النبات مثل هذه األعراض غالباً

ينزع النبات بالكامل مع المجمع الجذري والتربة المحيطة بالجذور . أو أمراض الجذور

 .إذا كان حجم النبات يسمح بذلك

 Spots and blights of leaves and flowers)بقعات ولفحة األوراق واألزهار 







 Diebacksعراض موت القمة 



  التقرحات –الذبول  

 اعراض الذبول



 اعفان الثمار 



 أمراض النبات البكتيرية
Bacterial Plant Diseases 



 البكتريا كممرضات نباتية
 البكترياBacteria  كائنات حية دقيقة ليس لها نواة حقيقية 

 المعلومات الو راثية في خلية البكتيريا تحمل في كروموسوم مستقل

 على شكل حلقة مغلقة DNAيتكون من 

عرفت كمسبب مرضى للنباتات فى أواخر القرن التاسع عشر. 

 والتفاح أول تلك األمراض اللفحة النارية فى الكمثرىمرض   . 

 وسالبة لصبغة شكل عصوى غالبية البكتيريا الممرضة للنبات ذات

 .لجراما

  خاليا مفردة متحركة باألسواط غالبا. 

 تتكاثر غالبا  باالنقسام الثنائى البسيط. 

 مترممات إختياريةالبكتيريا الممرضة للنبات  . 

 طريق الجروح والفتحات الطبيعيةتحدث االصابة عن. 





شكلال  

 والقليل منها خيطي معظمها يأخذ شكل عصوي قصير

 البكتريا الممرضة للنبات



 على سطح الخلية البكتيرية   Flagellaنماذج األسواط  

Erwinia 

Pseudomonas 



 التفاعل مع صبغة جرام

 لصبغة جرامموجبة  سالبة لصبغة جرام          



 أهم 

 األجناس 

 البكتيرية

الممرضة   

للنبات   

Erwinia 

Pseudomonas 

Ralstonia 

Xanthomonas 

Clavibacter 

Agrobacterium 

Streptomyces 



 أهم البكتريا الممرضة للنبات واألمراض التى تسببها



  اللفحة النارية فى الكمثرى



 العفن الطري في البطاطس

Erwinia carotovora  المسبب:  



االبطاطفي  (العفن البنى)  الذبول البكتيري  

االبطاط أمراض أخطر. 

لدول 300منها ابطاط طن ألف400سنوياًحوالى تصدر مصر 

 .األوروبى االتحاد

عينة اكتشاف تم لو مصر من االبطاط استيراد تماما يحظر 

 .المرض بهذا مصابة واحدة

 



االبطاطفي  (العفن البنى)  الذبول البكتيري   

   Ralstonia solanacearum:     المسبب



 قطعها عند المصاب النبات ساق أوعية من البكتريا افرازات



االبطاطفي  (العفن البنى) الذبول البكتيري  



 االبطاطالجرب العادى فى 
 Streptomyces scabies: المسبب



 الفطريةمقارنة بين األمراض البكتيرية و األمراض 
 

 البكتريا
 وجود إفراز لزج( 1)

 معظم اإلصابات البكتيرية يكون مصاحب لرائحة كريهة( 2)

معظمها له القدرة على إفراز مجموعة من األنزيمات االميليز ( 3)

والببتيديز الذي يحلل الصفيحة الوسطى وبالتالي حدوث طراوة شديدة

  

 

 الفطريات
  -ميسيليوم -أجسام حجرية )وجود نموات أو أي تراكيب من الفطر ( 1)

 (جراثيم

 .من اإلصابات الفطرية غير مصاحبة برائحة كريهة% 90(2)

 عند حدوث اإلصابات الفطرية يكون العفن جاف أو طرى بسيط(3)



الفيروسيةأمراض النبات   
Viral Diseases 



 مقدمة
 وتعتبر طويلة، بفترة الميكروبات عالم اكتشاف قبل الفيروسات عرفت

         إيفانوفسكى العالم واكتشفها الحية، الكائنات شتى تصيب خلوية ال تراكيب
Ivanowski  فيروس ولفظ .1892 عام virus  تعنى التينية كلمة هو  

 حجمها ويتراوح الصغر في متناهية والفيروسات ( (Venum  سام سائل

 .اإللكتروني بالمجهر إال ترى ال فهي ولذلك نانوميتر 2500-20 بين

 
 تعريف الفيروس :

على خاليا خاصة تختلف  يتطفل إجبارياأن الفيروس جسم دقيق 

ختالف نوع الفيروس فيدخل الفيروس هذه الخاليا إفي نوعها ب

.ويحدث اضطرابا فى النشاط الطبيعي للخلية  
 



 اهم صفات الفيروس

هي وحدات    Units تحت مجهرية  حتوي على كامل ت .

لتكاثرهالصفات الوراثية الالزمة  Replication   داخل

.خلية عائله الحية  

 

• هي وحدات تحتوي على عوامل وراثية مكونة من   

 احادي او ثنائي (DNA) او (RNA)الحمض النووي 

مغلفة بغالف بروتيني الخيط  coat protein. 

 

• .فقط داخل خاليا العائل الحية اثرلها القدرة على التك    

 

• نباتية )لها القدرة على توجيه القدرة التخليقية للخاليا   

.لصالحها إلنتاج وحدات فيروسية جديدة( أو حيوانية  

 



 هل الفيروسات كائنات حية؟؟؟؟
 صفات الكائنات الحية

 

 
تقوم بعمليات الهدم و البناء و تطلق طاقة. 1  

يوجد فضالت نتيجة لعملية الهدم و البناء. 2  

تنمو. 3  

تتكاثر. 4 √  

 الفيروسات ليست كائنات حي



 المحاصيل االقتصادية وتكون الخسائر المتسببة منها جميع تصيب الفيروسات   

 المحصول   نوعيةفي  تدني •

أو نقص في كمية المحصول الناتج من النباتات المصابة والذي يؤدي بدوره إلى •

 .خفض إنتاجية المحصول بصورة عامة 

 األهمية االقتصادية ألمراض

الفيروسية النبات  



 عصوية مرنة

PPV 

 عصوية صلبة

TMV 

  شبيهة بطلقة الرصاص

AMV 



 كروي على شكل ازواج

CMV 
TYLCV 







 األعراض الموضعيه





 بقع محلية ميتة
necrotic local lesion 



 أعراض الموزايك



 أعراض الموزايك على الدخان



 اعراض تبرقش على البازيالء



Mottling Mosaic 



 أعراض اإلصفرار



اصفرار عروق 

      



streak stripe 



 تشوهات على األوراق



 تشوهات على األوراق







 التشخيص المخبري: المرحله الثانيه

توجد بعض االفحوصات المبدئية والتي قد تكون فى بعض االحيان مفيده 

 :لالستدالل على المرض مثل

 .عمل فحص ميكروسكوبى سريع         -

 .  االعتماد على طرق تتسم بالدقه والحساسيه         -



 طرق انتقال األمراض الفيروسية

 
 المالمسة1.

 النواقل الحشرية2.

 حبوب اللقاح3.

 البذور4.

 الثكاثر الخضري5.

 األحياء المستوطنة في التربة 6.

 الحامول 7.
 





inclusion body    

structure developed within a plant cell as a result of infection by a virus, often useful 

in identifying the virus 

(pinwheel inclusion bodies formed by soybean mosaic virus in soybean leaves) 





 ما هى النيماتودا

النيماتودا هى أصغر كائن حيوانى عديد  الخاليا. 

 تصيب عديد من العوائل النباتية االقتصادية الهامة.  

متطفلة اجباريا علي النبات. 

 نوع 2500يصل عدد أنواع النيماتودا المتطفلة على النبات إلى.  

 معظم  األنواع المتطفلة على النبات تصيب األجزاء النباتية أسففل
  .سطح التربة

تساعد في نقل المسببات المرضية. 

 يوماً تمر فيها الدودة  60و 20تتراوح دورة الحياة الواحدة بين
ويةثثر (. بيضةة  أربعةة أطةوار يرقيةة  بالغةة  بيضةة)بعدة أطوار 

فصل النمو  ودرجة الحةرارة  وتةوافر المةاء والعناصةر الغذائيةة  
 وقوام التربة وبنيتها  في كثافة الديدان في التربة ومعدل تناميها

 



 دودية دقيقية حيوانات النبات على المتطفلة النيماتودا معظم *

  بين يتراوح وبمدى واحداً  ميللمتراً  طولها معدل يبلغ الشكل 
  (Paratylenchus spp) ملم 0.2

 (Longidorus spp) ملم 8 إلى
 

 Stylet رمحاً  النبات على المتطلفة النيماتود كل تمتلك•

وهي عبارة عن كائنات عديدة الخاليا غير مقسمة تملك اربع 

 :اجهزة حيوية هي

 الجهاز الهضمي -1

 الجهاز التناسلي -2

 الجهاز االخراجي-3

 الجهاز العصبي -4

 



 أشكال تطفل النيماتودا
  تطفل داخلي كامل•

 مثل (Sedentary) وهذه قد تكون ساكنة تدخل النيماتودا العائل وتتغذى داخل أنسجته
 نيماتودا تعقد الجذور والنيماتودا الحويصلية

Meloidogyne (Root Knot Nematodes)     

Heterodera (Cyst nematode)  

 

حيث تتجول النيماتودا داخل الجذور متلفة الخاليا التي  (Migratory) وقد تكون متحركة
 تتغذى عليها، مثل نيماتودا التقرح ونيماتودا األبصال

Pratylenchus (Lesion Nematode) 

Ditylenchus (Bulb Nematode) 

 

 تطفل شبه داخلي
مثل   (Sedentary) وهذه قد تكون ساكنة تدخل النيماتودا جزئيا  داخل أنسجة جذور العائل

 نيماتودا الحمضيات

 Tylenchulus (Citrus Nematode) 



مثل  حيث تغادر النسيج لتصيب نسيجاً آخر (Migratory) وقد تكون متحركة•

و نيماتودا تقزم  النيماتودا الزنبركية والنيماتودا اإلبرية والنيماتودا الحلقية
 الجذور والنيماتودا الثاقب

Helicotylenchus (Spiral Nematode), Paratylenchus (Pin 

Nematode), Criconemoides (Ring Nematode), 

Trichodorus (Stubby-root nematode), Xiphinema 

(Dagger Nematode), Longidorus (Needle Nematode) 

  تطفل خارجي•

مثل نيماتودا األوراق  تتطفل النيماتودا أساساً على األجزاء الخارجية من النبات

ونيماتودا البذور التي تتطفل على المجموع الخضري والنيماتودا الرمحية 

  التي تتطفل على الجذور

Aphelenchoides (Foliar Nematode) 

Anguina (Seed Nematode)  

Tylenchorhynchus (Stylet Nematode) 

 



 تقزم

 أورام

 أعراض و عالمات اإلصابة باألمراض النيماتودية

على المجموع 

 الخضرى  
 على الجذور

 أورام وتضخمات تقزم  

 سمك وقصر الجذور شحوب

 قرح و مناطق داكنة ذبول

 تقزم تساقط أوراق



 تعقدل  لمرضا المسبب Meloidogyne  الجنس أنواععتبرت•

 على المتطفلة النيماتودا أجناس وأهم أشهر من وهو الجذور

 االقتصادية والخسائر المرضية قدرتها حيث من النباتات

   نباتي نوع 2000 من أكثر يصيب حيث الناتجة

   تعقد الجذورنيماتودا 



Leaf drop 

criconemellaa 

Patches H. schatii 

Meloidogyne 

Ahelenchoides frageria 



Stubby root onion 

stunting 



stunting 



pathches Leaf drop       

Xiphenema on fig 



 اعراض االصابة بالنيماتودا



 االصفرار و التقزم

Root gall 

Root gall 



 اآلفات الحشرية
Insects Pests 



 لفظ عادة ويطلق ،نافعة حشرات منها بل ضارة، كلها ليست الحشرات

 اآلفات) الضارة الحشرات أمثلة من و .الضارة الحشرات على فقط اآلفات

 األنواع هذه بين التخصص بعض هناك أن ويالحظ الشائعة (الحشرية

 دون فقط معينة محاصيل بعضها يصيب حيث الحشرية، اآلفات من المختلفة

 كما ،األشجار أو النباتات من معينة بأجزاء بعضها ويرتبط بل األخرى،

 وطور الحورية طور أو اليرقى الطور) نفسها اآلفة من معينة أطوار ترتبط

 الضرر، لها مسببة األشجار أو النباتات من معينة بأجزاء (الكاملة الحشرة

 .ضارة غير اآلفة أطوار باقي تكون بينما

 



المفصليات شعبة من الحشرات  فصيلة من الفقارية حيوانات. 

وجسماً  خارجياً  هيكالً  أو ثابتاً  خارجياً  غطاء الحشرة تمتلك 

   األجنحة  البالغة الحشرات تمتلك ما وعادة مشتركة  وأرجالً  مقّسماً 

تطير التي الوحيدة الالفقاريات. 

وهي متميزة  أجزاء ثالثة إلى البالغة الحشرات جسم ينقسم: 

 .والبطن والصدر  الرأس 

  



واحداً  وزوجاً  الفموية  األجزاء من أزواج ثالثة الرأس ويحمل 

 من واحداً  وزوجاً  بسيطة عيون وثالثة المرّكبة  العيون من

 .المشتركة الحسية الهوائيات

 الساقين  من زوج منها لكلّ  أجزاء  ثالثة إلى الصدر وينقسم 

 المرتبطة الخلفية الزوائد وللبطن األجنحة  من زوجين وتمتلك

 .الكيتين تسمى صلبة مادة من الخارجيّ  الهيكل ويتكّون بالتزاوج 



 مدي تأثير الحشرات علي المحاصيل الزراعية
 

 

تتلفها بالكامل من الداخل و تتسبب في وقوعها من الجزء حيث :الثمار . 1

 الورقي للنبات قبل ان تنضج ؛ لتصبح بال فائدة او قيمة

 

ليموت النبات ككل بعدما يصبح غير قادر علي القيام :  اتالف االوراق. 2

 الضوئيبالبناء 

 

 الساق و الجذوراتالف . 3

 

التي تتغذي علي عصارة البذور هنالك نوعيات من الحشرات : البذور4.

 لتفقدها قيمتها و تصبح غير قادرة علي النمو

 



 أسباب أنتشار الحشرات وتكاثرها
 -:والتكاثر االنتشار على الحشرات نجاح على ساعدت العوامل

 الداخلية االعضاء الى الحماية توفر حيث الخارجية الكيوتكيل طبقة وجود -1
 .الماء وفقد البيئية العوامل الى التعرض من

 

 غذائها على الحصول في يساعدها   الطيران على الحشرات قدرة -2
 .وتكاثرها انتشارها وكذلك اعدائها من والهروب

 

 الظروف حسب على نفسها وتكييف معيشتها سبل تهيئة على قدرتها -3
 او   النباتية العوائل من العديد على التغذي على كالمقدرة بها  المحيطة
 تحور قد العضو نفس ان نجد حيث ) الوسط من لالستفادة أعضائها مالئمة

  -: مختلفة اعماال يثدي لكي الحشرات أنواع باختالف اشكال عدة الى

 الحشرة هذه الن للحفر تحورت (الماء كلب)الحالوش لحفار االمامية االرجل
 يمتلك النبي فرس حشرة ان نجد حين في التربة  داخل حياتها معظم تقضي
 .عليها والقبض الفريسة القتناص تحورت أرجل

 

 خالل البيوض من كبير عدد وضع الحشرات بعض مقدرة :تكاثرها سرعة -4
 الصحراوي الجراد مثل االالف مئات بل عشرات حوالي الى يصل حياتها مدة

. 



والمن ، النمل االبيض، باالضافة الى مقدرة بعض االناث على وضع 

.البيض دون الحاجة الى الذكور  

-:صغر حجم الحشرات ، حيث يكسب الحشرة ميزات -5  

.ال تحتاج الى كميات كبيرة من الغذاء -ا  

.التخفي -ج.       يمكنها االختفاء من اعداءها -ب  

توفر هذة الظروف يساعد على زيادة : درجات الحرارة و الرطوبة  -6

.وضع البيض وقصر مدة الفقص التي تحتاجها  

.جهل المزارع بوجود الحشرات في مزارعهم -7  

تقدم البحث العلمي مما زاد من المساحات المزروعة كذلك زاد عدد  -8

المحاصيل واستعمال االسمدة مما يعطي مدى غذائي كبير كذلك تلك 

.المحاصيل تصبح اكثر عرضة لالصابة  

انتقال الحشرات من خالل التبادل التجاري ، حيث قد تجد جوا وغذاء  -9

وافر ومناسب ومنطقة خالية من الطفيليات او المفترسات التي تحد من 

.تكاثرها وانتشارها  

 

 

 



 الكاملة

 الحوريات

 البيضة

 حشرات عديمة التطور



 حشرات ذات التطور الناقص

 الحوريات البيضة
 الكاملة

 الرعاشات



 حشرات ذات التطور التدريجي

 الكاملة
 الحــــوريات

 البيضة

 المن ونطاطات االوراق



 البيضة

 الــــيرقـــــة

 العذراء
 الكاملة

 حشرات ذات التطور التام



 أنواع الفم المختلفة في الحشرات الكاملة

 

يختلف الفم عند الحشرات الكاملة من حيث التركيب والوظيفة  

تبعا لطريقة التغذية ونوع الغذاء الذي تتغذاء علية، فاذا كان الغذاء 

صلبا تحورت للقطع و المضغ واذا كان سائال تحورت للثقب 

 .واالمتصاص

 أنواع الفم القارضة

 .الفم القارض -1

 تخصصت لقطع الطعام

 وطحنة، وهي ابسط 

 انواع الفم التي تطورمنها 

 (.الجراد) االنواع االخرى  

 



كما في شغاالت نحل العسل ، حيث تقوم : الالعق –الفم القارض  -2

بتكسير وهرس حبوب اللقاح او في مضغ الشمع وتكيفية لبناء البراويز 

.وكذلك لعق رحيق االزهار  

 

 

 

 

 



كما في الفراش والعث وهو متخصص في : الفم السيفوني -3

.المتصاص رحيق االزهار والتغذي على المواد السائلة  

 

 



 انواع الفم الثاقبة – الماصة.
-:يوجد نوعان من هذا الفم    

، حيث تتغذاء على العصارة النباتية ، ماص النسجة النبات  –فم ثاقب  -1

، المن( الخضراء ، السونة)كما في انواع البق   

.والحشرات القشرية والذباب االبيض والنطاطات والبسيال   

 



:( الراشفة)الماص –الفم الخادش  -3  

حيث يتغذاء على العصارة النباتية التي تتصاعد من التربس كما في 

االنسجة النباتية نتيجة خدشها او تفجيرها بواسطة اجزاء الفم االبرية 

.التركيب  

 



 اآلفات الحيوانية غير الحشرية

 
العنكبوتيات احد صفوف قبيلة ( طائفة)الحلم ويتبع صف    

مفصليات االرجل   ويضم هذا الصف باالضافة الى الحلم كل من 

الجسم يتكون تتميز هذه الكائنات بان . العناكب والعقارب والقراد

   من قسمين الراس الكاذب والبطن 




