
 قسمت اول:  -  (Entomology) حشره شناسی

 

 (Mouthparts)  قطعات يا ضمايم دهانی

 نوشته محسن آرونی

 

شامل يك جفت آرواره ی باال، يك جفت آرواره پايين و يك لب پا    ضمام   در حشرات پيوست های دهانی  يين بوده به ان

 :قطعات دهان را تشكيل می دهند در كلده لب پايين كه ئلب باال و زا

 

سته به رژيم غذايی و فيزيولوژی       در تيپ ها يا انواعآن در گونه های مختلف متفاوت بوده و به طور كلی قطعات دهان ب

 :ندساختمانی زير

 

 

كه قديمی ترين يا پست ترين نوع دهان از لحاظ  ... سوسك ها، مورچه ها و   غلبا ،مانتيس ،ملخ: ساينده يا جونده . 1

ا ه . به خصوص ملخد. حشرات اين گروه بيشترين خسارت اقتصادی را برای بشر به همراه دارن  محسوب می شود  تكامل 

 يا بسياری از سوسك ها كه جزو آفات باغات هستند.و به مزارع آسيب می زنند كه هر سال 

 

 

شه،  : مكنده-زننده . 2 شكل م     شپش، كك،  پ ساس ها و ... كه در اين حشرات آرواره های باال و پايين به  يله سِن ها و 



ستيله در   سوراخ  مدهآهای باريك به نام ا ست بدن حيوانات يا بافت های گياهی جهت مكش خون يا   و برای  كردن پو

 .روند شيره گياهی به كار می

 

 

دهان بيش از ساير راسته ها تغيير پيدا كرده است.  آن ها كه در ددهانی هستن ها بارزترين نمونه اين  پروانه :همكند .3

امل، از نظر ساختمانی تحول اساسی پيدا كرده و    در اين حشرات قطعات دهان ضمن دگرگونی و تبديل الرو به حشره ك   

ساينده در مرحله الروی به تيپ مكند  شره كامل تغغير پيدا می كن از تيپ  رطوم طويل و مارپيچی به وجود ، خده در ح

 .كه مجرای درون آن جهت مكيدن مايعات به كار می رود آيد می

 

 

سنده  .4 سنده مثل مگس خانگی، عموماً از ماي   : لي شرات لي سطحی يا مواد جامد مانند قند كه به تدريج و به  ح عات 

سيله ريز  صورت مايع در می  و صورت خرطوم   دكنن تغذيه می ،آيد ش بزاق حشره به  . در اين حشرات قطعات دهان به 



. برخی از جنس های اس  ت . اين خرطوم فاقد خاص  يت بريدن و نفو آمدهتی، زانويی ش  كل و متحرب به وجود گوش  

سك كه روی گلها زندگی    شته  دها را از عمق زياد بمكن شيره گل  دنناتو می با اين فرم دهان، دكنن می سو . توجه دا

سنده به همراه        شرات لي سياری ح شيد كه ب سياری ديگر از با سك به دليل دا    ب سو پرزها و موهای   را بودنگونه های 

سطح بدن از   ستند  موجودات ناقل ترينفراوان در  سياری كه اين پرزها محل تجمع  ه  باكتری ها و حتی ويروس هااز  ب

 می باشند.

 

 

ساير گونه ه   : مختلط .5 سل و  لب باال و آرواره از انواع مورچه ها، و همچنين برخی ه ای اين تيره يا خانواددر زنبور ع

يين و لب ست؛ اما خرطوم ليسنده از رشد طولی آرواره های پا   ه اشرات سايند  ح شبيه و ی عادی داشته  باال دارای رشد 

شده كه طول  شكار يا  هلب باال و آرواره  ر دارد. ميلی مت 8-6 ی معادلپايين ايجاد  ای باال نيز معموالً برای حمل و نقل 

مومی )موم،   های ها مخصوصاً از آرواره های باال برای درست كردن سلول ها يا اتاقك. زنبورودر می رملزومات النه به كا

 ند.كن ( النه استفاده میاستز جنس ليپيد ا

 


