
 جلسه پنجم



 دگرديسي در  حشرات



 )Metamorphosis(دگرديسي يا استحاله 
 با همراه غالباً و بوده مستقيم ندرت به حشرات نمو و رشد كه گفت بايد دگرديسي تعريف مورد در

 به ديگر عبارت به .گويند مي متامورفوز يا دگرديسي استحاله و دگرگوني اين به كه است دگرگوني
 حشرات ظهور زمان تا تخم از خروج زمان از حشرات نوزاد شمايل و شكل در كه تحوالتي و تغيير

   .شود مي گفته دگرديسي ، دهد مي رخ كامل



 و رشد دوره پايان از پس حشرات در
  ، الرو نام به نوزادي ، جنيني نمو

  تخم از پوره يا و )نوزادآبزي(ناياد
  تكثير قدرت فاقد كه شود مي خارج
  جلد تغيير خصوصيت دو داراي و بوده

  مي استحاله يا دگرديسي ديگري و
  .باشد

 پوره

 ناياد الرو



 پورگي يا الروي مرحله در جلد تغيير دو بين فاصله
   .نامند مي )Instar( سن را

 و بال بدون شود مي خارج تخم از كه نوزادي
 جانور با زندگي محيط گاهي و شكل نظر از معموالً
 .دارد فرق كامل



  حشرات در دگرديسي انواع
   كامل دگرديسي و ناقص دگرديسي دگرديسي، بدون شامل شكل سه به حشرات در دگرديسي كلي بطور
 .پردازيم مي حشرات در دگرديسي نوع سه اين بررسي به ادامه در كه شود مي بندي طبقه و ديده



  راسته مانند شوند مي اطالق پست و بدوي حشرات بنام كه آمتابول حشرات گروه در دگرديسي نوع اين
  3 دگرديسي نوع دراين .شود مي ديده )Collembola(ها فنري دم و )Thysanura( ها مويي دم هاي

  حشرات، اين در .دارد وجود بالغ حشره و )جواني سنين( )Young( جوان تخم، شامل زندگي مرحله
  خصوصيات بعضي و اندازه مورد در جز به و شود مي ناميده شود مي خارج تخم از كه جواني حشره

  جوان و بالغ حشره در مختلف عادات و تغذيه طرز .دارد بالغ حشره به زيادي شباهت ، جلدي ظريف
  را بعدي نسل ايجاد و تكثير قدرت فقط بالغ حشرات كه است اين تفاوت تنها و باشد مي يكسان كامالً
 .ندارند را آمادگي اين جوان حشرات و داشته

 )Ametabola( دگرديسي بدون -1

 موئي دم در دگرديسي



 ها فنري دم در دگرديسي



 .دارد وجود غيره و ها سوسري ، ها موريانه ها، سن ، ها ملخ در دگرديسي نوع اين



 ناقص دگرديسي با ملخ زندگي چرخه



 از بعد مختلف سنين طي و تدريج به و پورگي مرحله در كامل حشرات صفات بروز دگرديسي نوع دراين
  كامل حشره و ها پوره زندگي محيط و غذايي رژيم .گيرد مي صورت)اندازي پوست( جلد تغيير هر

 .است يكسان



 مختلف حشرات هاي پوره اندازي پوست از هايي نمونه 



  و كند مي پيدا حجم افزايش و نموده )اندازي پوست(جلد تغيير بار چندين خود نمو و رشد و تغذيه ضمن الرو
 مي را الروي خصوصيات جاي و گردد مي ظاهر شفيرگي نام به مشخصي مرحله در كامل حشره خصوصيات

 .گيرد



 ناقص و كامل دگرديسي مقايسه



  )ها سوسك( پوشان بال سخت در كامل دگرديسي از هايي نمونه



  )ها سوسك( پوشان بال سخت در كامل دگرديسي از هايي نمونه



   )داران پولك بال( ها پروانه در كامل دگرديسي



 در كامل دگرديسي از هايي نمونه
  شب هاي پروانه( ها پره شب

  )پرواز



  )ها پشه و ها مگس( دوباالن در كامل دگرديسي



   دوباالن در كامل دگرديسي از هايي نمونه



   زنبورعسل در كامل دگرديسي



  ها مورچه در كامل دگرديسي 



  كامل دگرديسي از هايي نمونه
 )غشائيان بال(زنبورها در



 )غشائيان بال(زنبورها در كامل دگرديسي از هايي نمونه



 رده بندي حشرات
 )Insects classification( 



  مربوط حيواني سلسله شده شناخته هاي گونه درصد 80 حدود و هستند حيواني گروه شاخه بزرگترين بندپايان -
 .است شاخه اين به



  پايان شش يا )Insecta( حشرات رده آنها مهمترين كه شود مي تقسيم زيادي هاي رده به بندپايان شاخه -
)Hexapoda( باشد مي.   



 تعداد كه گفت توان مي ديگر عبارت به و شوند مي شامل جانوري سلسله در را گونه تعداد بيشترين حشرات -
    .است زمين كره موجودات ديگر كل برابر 6 شده شناخته حشرات



  هاي گونه هنوز هم تعداد همين به احتماالً و شده شناخته حشره گونه ميليون يك بر بالغ تاكنون دنيا در -
 .شوند مي داده تشخيص شناسان حشره توسط بتدريج كه دارد وجود ناشناخته



  و بوده اول درجه در )ها سوسك (پوشان بال سخت هاي گونه تعداد شده شناخته گونه ميليون يك اين بين از -
 .دهند مي اختصاص خود به حشرات ميان در را گونه تعداد باالترين



 پوشان بال سخت از هايي گونه



 پوشان بال سخت از هايي گونه



 پوشان بال سخت از هايي گونه



 پوشان بال سخت از هايي گونه



 ميان در را گونه تعداد باالترين ها سوسك از بعد و بوده دوم مقام در ها پروانه شده شناخته هاي گونه تعداد -
 .دهند مي اختصاص خود به حشرات





 ها پروانه از هايي گونه



 ها پروانه از هايي گونه



 را گونه تعداد باالترين ها پروانه و ها سوسك از بعد و بوده سوم مقام در ها زنبور شده شناخته هاي گونه تعداد -
 .دهند مي اختصاص خود به حشرات ميان در



 زنبورها از هايي گونه



 زنبورها از هايي گونه



 زنبورها از هايي گونه



 عسل زنبور



 باالترين  زنبورها و ها پروانه ها، سوسك از بعد و بوده چهارم مقام در )دوباالن( ها مگس هاي گونه تعداد -
 .دهند مي اختصاص خود به حشرات ميان در را گونه تعداد

 دوباالن از هايي گونه



 دوباالن از هايي گونه



  مانند حشرات .بود آگاه Taxonomy(Classification) يا بندي طبقه علم به بايد حشرات شناسايي براي -
  تر راحت و نگردد اشكال دچار آنها از يك هر شناسايي تا اند شده تقسيم مختلف هاي گروه به گياهان و حيوانات

 .گيرد انجام



 شكل بال، وجود عدم يا وجود اساس بر را حشرات رده ، 1970 سال در Borror معروف شناس حشره و دانشمند -
  تاكنون بندي تقسيم اين .نمود تقسيم )Order(راسته 26 ... و دگرديسي نحوه دهاني، قطعات نوع بال، ساختمان و

 كمي ها راسته تعداد منابع بعضي در البته .شود مي شناخته معتبر هنوز و بوده امر اين متخصصين استفاده مورد
   .است گرديده ذكر هم زيادتر

 دم فنري ها

 ماهي نقره اي

 يك روزه ها

 سنجاقك ها

 چوبك مانندها

 راست باالن
 مانتيس ها ي شكارگر

 سوسري ها

 موريانه ها

 گوش خيزك ها

 شپش هاي كتاب و چوب

 كَك ها 

 سن ها
 زنجره ها

 تريپس ها 

 بال توري ها

 سخت بال پوشان

 دم عقربي ها

 شپش ها

 دوباالن

 بال مو داران
 بال پولك داران

 بال غشائيان



 هاي راسته باالن، بي ي رده زير در كه شوند مي تقسيم داران بال و باالن بي ي رده زير دو به حشرات رده كلي بطور
Collembola  و Thysanura باشند مي پست و اوليه صفات داراي و دگرديسي فاقد ها راسته اين كه گيرند مي قرار و.  

 بقيه كنار از و پردازيم مي هستند تر مهم ما بحث نظر از كه حشرات از هايي راسته معرفي و بررسي به ادامه در
 .گذريم مي وار اشاره





 ها فنري دم از هايي گونه



 دم موئي ها





 )ها اي نقره ماهي( ها موئي دم از هايي گونه



  هستند بال دوجفت داراي اكثراً كه باشد مي حشرات از ديگر ي راسته 23 شامل كه است بالداران ي رده زير حشرات ديگر ي رده زير
 مي وار اشاره بقيه كنار از و و پردازيم مي آنها مهمترين بررسي و معرفي به ادامه در و باشند مي كامل يا ناقص دگرديسي داراي و

 .گذريم





 ) ها روزه يك دم از هايي گونه



 راسته سنجاقك ها يا طياره مانندها

 سنجاقك ها آسيابك ها سنجاقك ها آسيابك ها





 ها آسيابك و ها سنجاقك از هايي گونه
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