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 (                                                                                                                                                                                                                                                                                Insecta) حطرات 

 

 (Microscopic anatomy & histology) بافت ضٌاسي ٍ تطريح هيکرٍسکَپي    

 

 (Head & mouth parts( WM))ضواي کلي سر ٍ قطعات دّاًي 

Den-100   هَسكب داهستيكب(Musca domestica)ُهگس خبًگي، ضوبي کلي سش ٍ قطعبت دّبًي ثِ ّوشاُ لَلِ ّبي هكٌذ ، 

Den-101  پيشيس(Pieris sp.) ضوبي کلي سش ٍقطعبت دّبًي ثِ ّوشاُ خشطَم ، 

Den-102  پيشيس (Pieris sp.) ضوبي کلي قطعبت دّبًي السٍ کشم اثشيطن ،(caterpillar) 

Den-103  ثَهجيكس هَسي(Bombyx mori)ثيذ، ضوبي کلي قطعبت جًَذُ دّبًي دس حطشُ ثبلغ ، 

Den-104  ثَهجيكس هَسي(Bombyx mori)ٍکشم اثشيطن، ضوبي کلي قطعبت دّبًي الس ، 

Den-105  آپيس هليفيكب (Apis mellifica)صًجَس عسل،  ضوبي کلي قطعبت دّبًي صًجَسکبسگش ، 

Den-106  آپيس هليفيكب (Apis mellifica) ضوبي کلي قطعبت دّبًي اٍليِ صًجَس عسل ًش ،(drone) 

Den-107  ٍسپب ٍلگبسيس (Vespa vulgaris)صًجَس، ضوبي کلي قطعبت دّبًي يک حطشُ گَضتخَاس ، 

Den-108  پشيپالًتب يب ثالتب(Periplaneta or Blatta)سَسک حوبم، ضوبي کلي قطعبت دّبًي گضًذُ يک حطشُ گيبّخَاس ، 

Den-109  کبساثَس(Carabus)ُسَسک، ضوبي کلي قطعبت دّبًي جذا ضذ ، 

Den-110  هلَلًَتب (Melolontha) ُسَسک طاليي ثبلذاس، ضوبي کلي قطعبت دّبًي جذا ضذ ، 

Den-111  گَهفَسشٍس(Gomphocerus)هلخ، ضوبي کلي قطعبت دّبًي ، 

Den-112  فَسهيكب (Formica sp.)هَسچِ، ضوبي کلي سش ٍ قطعبت دّبًي ، 

Den-113  لپتيٌَتبسسب (Leptinotarsa)سَسک کلَسادٍ، ضوبي کلي قطعبت جًَذُ دّبًي ، 

Den-114  کَسکَليًَيذ (Curculionidae sp.)ضپص گٌذم، ضوبي کلي سش ٍ قطعبت دّبًي ، 

Den-115  سبس(Pyrrhocoris)ضوبي کلي قطعبت ثشًذُ هكٌذُ دّبًي ، 

Den-116  استبهَکسيس کلسي تشًس(Stomoxys calcitrans)هگس، ضوبي کلي قطعبت ثشًذُ ٍ هكٌذُ دّبًي ، 

Den-117  تبثبًَس ثٍَيٌَس (Tabanus bovinus) خشهگس، ضوبي کلي قطعبت ثشًذُ ٍ هكٌذُ دّبًي ، 

Den-118  ٍلَسال (Volucella)دٍ ثبالى، ضوبي کلي قطعبت ثشًذُ ٍ هكٌذُ دّبًي ، 

Den-119  آًَفل(Anopheles)پطِ ًبقل هبالسيب، ضوبي کلي سش ٍ قطعبت دّبًي حطشُ ًش ، 

Den-120  آًَفل(Anopheles)ُضوبي کلي سش ٍ قطعبت دّبًي حطشُ هبد ، 

Den-121  آًَفل(Anopheles)ُضوبي کلي سش ٍ قطعبت دّبًي حطشُ ًش ٍ هبد ، 

Den-122 آدس(Aedes)ضوبي کلي سش ٍ قطعبت دّبًي حطشُ ًش ، 

Den-123 آدس(َAedes)ُضوبي کلي سش ٍ قطعبت دّبًي حطشُ هبد ، 

Den-124  کَلكس پبپييٌس (Culex pipiens) پطِ، ضوبي کلي سش ٍ قطعبت دّبًي حطشُ ًش ، 

Den-125  کَلكس پبپييٌس (Culex pipiens)ُپطِ، ضوبي کلي سش ٍ قطعبت دّبًي حطشُ هبد ، 

Den-126  کَلكس پبپييٌس (Culex pipiens)(ًش ٍهبدُ)، ضوبي کلي قطعبت دّبًي جذا ضذُ اص حطشُ هبدُ يب ًش 

Den-127  اٍدًٍبتب (Odonata sp.)ٍسٌجبقک، ضوبي کلي قطعبت دّبًي الس ، 

Den-128  ليوبًتشيب (Lymantria) ٍکَلي، ضوبي کلي قطعبت دّبًي الس ، 
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Den-129  (ضٌبگش) سَسک غَاظ (Diving beetle)ٍضوبي کلي سشالس ، 

Den-130  سيوَليَم(Simulium)ُضوبي کلي سش السٍ جْت ًوبيص قطعبت دّبًي فيلتش کٌٌذ ، 

Den-131 
 ضوبي کلي قطعبت دّبًي (Dragonfly)سٌجبقک

Den-132 
 ضوبي کلي قطعبت دّبًي (Honeybee)صًجَس عسل

 

 (Head & mouth part (Sec))برش ّاي سر ٍ قطعات دّاًي 

Den-200  کبساسيَس  (Carausius)سْوي سش ثِ ّوشاُ هغض ٍ قطعبت دّبًي- ، ثشش طَلي 

Den-201  آپيس هليفيكب (Apis mellifica)هيبًي سش ثِ ّوشاُ هغض ٍ قطعبت دّبًي- ، صًجَس عسل، ثشش طَلي 

Den-202  هَسكب داهستيكب(Musca domestica)ُهگس خبًگي، ثشش عشضي قطعبت دّبًي ثِ ّوشاُ خشطَم هكٌذ ، 

Den-203  آپيس هليفيكب(Apis mellifica)صًجَس عسل، ثشش عشضي قطعبت دّبًي صًجَس کبسگش ، 

Den-204  پيشيس ثشاسيكب (Pieris brassicae)پشٍاًِ، ثشش عشضي قطعبت دّبًي  ، 

Den-205 

آسٍاسُ صيشيي، لت فَقبًي، آسٍاسُ صيشيي لت تحتبًي ٍ صائذُ صيش : ، پطِ، ثشش عشضي قطعبت دّبًي پطِ هبدُ ضبهل(Culex pipiens) کَلكس پبپييٌس 

 حلقي

Den-206  تبثبًَس ثَيٌَس (Tabanus bovinus)خشهگس، ثشش عشضي قطعبت دّبًي ، 

Den-207  ّويپتشا(Hemiptera)سبس، ثشش عشضي قطعبت دّبًي ، 

Den-208  آفبًيپتشا (Aphaniptera)کک، ثشش عشضي قطعبت ثشًذُ دّبًي ، 

Den-209  سبس(Pyrrhocoris)ثشش عشضي قطعبت ثشًذُ هكٌذُ دّبًي ، 

 

 (Antennae)ضاخک ّاي حساس 

Den-300  پيشيس (Pieris) پشٍاًِ، ضوبي کلي ضبخک گشصي ضكل ،(club) 

Den-301  کبساثَس(Carabus) سَسک خبکي، ضوبي کلي ضبخک سضتِ اي ،(filiform ) 

Den-302  پشيپالًتب يب ثالتب (Periplaneta or Blatta) سَسک حوبم، ضوبي کلي ضبخک خبسداس ،(setaceous) 

Den-303  تٌجشيَ هَليتَس (Tenebrio molitor) سَسک ًش، ضوبي کلي ضبخک تسجيح هبًٌذ ،(Moniliform) 

Den-304  ثَهجيكس هَسي (Bombyx mori)ثيذ، ضوبي کلي ضبخک پشهبًٌذ ، 

Den-305  ضيشًٍَهَس (Chironomus)پطِ، ضوبي کلي ضبخک ّبي پشهبًٌذ دس جٌس ًش ، 

Den-306  ُکَسکَليًَيذ (Curculionidae sp.) ضپص گٌذم ،(weevil)ثٌذ ٍ خويذُ - ، ضوبي کلي ضبخک ّبي ثٌذ(geniculate) 

Den-307  هلَلًَتب(Melolontha) سَسک طاليي ثبلذاس، ضبخک هطجق ،(laminate) ثِ ّوشاُ اًذام ّبي حسي 

Den-308  آپيس هليفيكب (Apis mellifica)صًجَس عسل، ضوبي کلي ضبخک ثِ ّوشاُ اًذام ّبي حسي ، 

Den-309  هَسكب داهستيكب (Musca domestica)هگس خبًگي، ضوبي کلي ضبخک ، 

Den-310  اًَاع ضبخک حطشات(Insect antenna types) اساليذ هشکت اص پٌج ٍ ّفت  ًَع هختلف ضبخک ، 

 

 (Legs & Wings) هقايسِ پاّا ٍ بال ّا 

Den-400  هَسكب داهستيكب(Musca domestica) هگس خبًگي، ضوبي کلي پبي داساي پشصّبي ثبلطتكي ،(Pulvilli) 

Den-401  هَسكب داهستيكب(Musca domestica)هگس خبًگي، ضوبي کلي ثبل ٍ ّبلتش ، 

Den-402  هَسكب داهستيكب (Musca domestica) هگس خبًگي، ضوبي کلي ثبل ، 

NB
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Den-403  پيشيس ثشاسيكب (Pieris brassaicae)پشٍاًِ، ضوبي کلي پبي هٌبست جْت ساُ سفتي ، 

Den-404  هلَلًَتب (Melolontha)ُسَسک طاليي ثبلذاس ٍ ديگش گًَِ ّب، ضوبي کلي پبي حفش کٌٌذ ، 

Den-405  آپيس هليفيكب (Apis mellifica) صًجَس عسل، ضوبي کلي پبي جلَيي ثِ ّوشاُ پشصّبي هخػَظ جْت تويض کشدى چطن ّب ، 

Den-406  آپيس هليفيكب (Apis mellifica)صًجَس عسل، ضوبي کلي پبي هيبًي ، 

Den-407 
 ، صًجَس عسل، ضوبي کلي پبي عقجي ثْوشاُ کيسِ ّبي گشدُ ّب هتػل ثِ آى(Apis mellifica)آپيس هليفيكب  

Den-408  آپيس هليفيكب(Apis mellifica)صًجَس عسل، ضوبي کلي پبي عقجي صًجَس ًش ، 

Den-409  آپيس هليفيكب (Apis mellifica) صًجَس عسل، اساليذي هشکت اص ضوبي کلي پبّبي قذاهي، هيبًي ٍ خلفي ، 

Den-410 صًجَس عسل(Honeybee) ضوبي کلي پب 

Den-411  ثَهجيكس هَسي (Bombyx mori)ٍکشم اثشيطن، پبي ضكوي الس ، 

Den-412  گَهفَسشٍس (Gomphocerus) هلخ، ضوبي کلي استشيذالشي ،(stridulary) هَجَد دس پب 

Den-413  هبًتيس سليگيَصا (Mantis religiosa) ُدس السٍ( هٌبست ثشاي چٌگ صدى)، آخًَذک، ضوبي کلي پبي گيشًذ 

Den-414  سَسک غَاظ ٍ يب سبس آثي(Diving beetle or water bug) ضوبي کلي پبي ضٌب ٍ ثبل ّب ، 

Den-415 سٌجبقک(Dragonfly) ضوبي کلي ثبل 

Den-416  آپيس هليفيكب (Apis mellifica)صًجَس عسل، ضوبي کلي ثبل ّبي جلَيي ٍ عقجي ، 

Den-417  کَلكس پبپييٌس (Culex pipiens)پطِ هعوَلي، ضوبي کلي ثبل يب پب ، 

Den-418  آًَفل(Anophel) پطِ هبالسيب، ضوبي کلي ثبل ، 

Den-419  کشيضٍپب پشال (Chrysopa perla)ضوبي کلي ثبل يک حطشُ اص سگ ثبليبى ، 

Den-420  صيگَپتشا (Zygoptera sp.)سٌجبقک، ضوبي کلي ثبل ّب ، 

Den-421  پشي پالًتب(Periplaneta)سَسک حوبم، ضوبي کلي ثبل ّبي کيتيٌي صيشيي ٍ ثبل ّبي غطبيي صثشيي ، 

Den-422  گَهفَسشٍس(Gomphocerus)هلخ، ضوبي کلي ثبل ّبي صيشيي ٍ صثشيي ، 

Den-423  فَسفيكَال(Forficula)گَضخيضک، ضوبي کلي ثبل ّبي صيشيي ٍ صثشيي ، 

Den-424  اًسيفشا (Ensifera) هلخ يب جيشجيشک، ضوبي کلي پبي جلَيي ثِ ّوشاُ اًذام غوبخي ،(tympanal  organ) 

Den-425  اًسيفشا (Ensifera) ُهلخ يب جيشجيشک، ضوبي کلي ثبل ثِ ّوشاُ اًذام جيشجيش کٌٌذ ،(stridulary organ) 

Den-426  پيشيس ثشاسيكب (Pieris brassicae)پشٍاًِ، قطعِ اي اص ثبل جْت ًوبيص ًحَُ قشاسگيشي ٍ تشتيت فلس ّبي سٍي ثبل ، 

Den-427  پيشيس ثشاسيكب (Pieris brassicae)ُپشٍاًِ، ضوبي کلي فلس ّبي جذا ضذ ، 

Den-428  ًِپشٍا (Butterfly) گًَِ ّبي ثشصيلي ،( َجٌس هَسف(Morpho sp.)) ضوبي کلي قطعِ اي اص ثبل جْت ًوبيص فلس ّبي هبت ٍ کذس ، 

Den-429  لپيسوب (Lepisma)هبّي ًقشُ اي، ضوبي کلي فلس ّبي ثذى ، 

Den-430  حطشُ آثضي(Aquatic insect)ضوبي کلي پبّبي ضٌب ، 

Den-431  لپيذٍپتشا(Lepidoptera sp.)پشٍاًِ، ضوبي کلي ثبل ، 

Den-432 Insecta legs four types, اساليذ هشکت اص اًَاع پبّبي حشکتي حطشات 

Den-433  دسٍصٍفيال(Drosophila)ضوبي کلي سگِ ّبي ثبل ، 

 

 (Organs of metabolism)اًدام ّاي هؤثر در هتابَليسن 

Den-500  ًُبي حطش(Trachea)ضوبي کلي جْت ًوبيص حلقِ ّبي ًبيي ، 

NB
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Den-501  ُهٌفز تٌفسي حطش (Spiracle) ضوبي کلي ، 

Den-502  آثطص ّبي ًبئي (Tracheal gills)  ُضوبي کلي ضفيش ،(nymph)  دس کلَى(Cloeon)  حطشات کَتِ صي ٍ(may fly) 

Den-503  ضكن حطشُ کبسگش (Abdomen of worker)  ثِ ّوشاُ سٍدُ، ثشش عشضي اص صًجَس عسل 

Den-504  ضكن حطشُ ثِ ّوشاُ اًذام ّبي داخلي (Abdomen with internal organs) ثشش عشضي اص کبسٍسيَس ،(Carausius) 

Den-505  ضكن (Abdomen) ثشش عشضي کَلكس پبپيٌس ،(Culex pipiens) 

Den-506  ضكن (Abdomen) ِثشش عشضي هگس سشک ،(Drosophila) 

Den-507  سٌگذاى(Gizzard) ثشش عشضي سَسک خبکي ،(Carabus) 

Den-508  دّبًِ سٌگذاى (Gizzard opened)ضوبي کلي هلخ ، 

Den-509  سٌگذاى داساي دًذاًِ ّبي کيتيٌي (Gizzard with chitinous teeth) ضوبي کلي سَسک حوبم ،(Periplaneta) 

Den-510  ثشش طَلي کيلَس (Chyle) سٍدُ هيبًي ثِ ّوشاُ لَلِ ّبي هبلپيگي، سَسک حوبم ٍ 

Den-511  ساست سٍدُ ثِ ّوشاُ ثشآهذگي حجبة هبًٌذ اًتْبيي (Rectum with ampulli)  ثشش عشضي سَسک حوبم ،(Periplanta) 

Den-512  جسن چشة(Fat body) سًگ آهيضي ثب اسويک اسيذ، ثشضي اص سَسک حوبم ،(Periplanta) 

Den-513  جسن چشة (Fat body) ثِ ّوشاُ ثلَسّبي اٍسيک اسيذ، ثشش سَسک حوبم ،(Periplanta) 

Den-514  صٍائذ کيلَسي ٍ لَلِ ّبي هبلپيگي (Appendages of chyle & Malpigian tubules)ثشش عشضي ًبصک اص اجضاء ثسيبس سيض دس جيشجيشک ، 

 

 (Reproductive system)دستگاُ تَليد هثل 

Den-600  ِثيض (Testis) ثشش عشضي اص ضكن صًجَس عسل ًش ،(Apis mellifica) 

Den-601  تخوذاى (Ovary) ثشش عشضي اص ضكن هلكِ، صًجَسعسل ،(mellifica Apis)  

Den-602  تخوذاى (Ovary) ثشش عشضي سَسک طاليي ثبلذاس ،(Melolontha) 

Den-603  تخوذاى(Ovary) ثشش عشضي حطشُ کبسٍسيَس ،(Carausius) 

Den-604   تخوذاى(Ovary) ثشش طَلي حطشُ جْت ًوبيص لَلِ ّبي پبًَئيستيک ،(Panoistic egg tubules)  تخن 

Den-605 
 (Telotrophic tubules)، ثشش طَلي حطشُ جْت ًوبيص لَلِ ّبي تلَتشٍفيک تخن (Ovary)تخوذاى 

Den-606 
 (Polytrophic tubules)، ثشش طَلي حطشُ جْت ًوبيص لَلِ ّبي پلي تشٍفيک تخن (Ovary)تخوذاى  

Den-607  ثشش عشضي اًذام تخوگزاسي (Ovipositor) دس هلخ يب جيشجيشک 

Den-608  دگشديسي ًبقع (Incomplete metamorphosis) دس السٍ حطشات 

Den-609  دگشديسي ًبقع (Incomplete metamorphosis) دس فشم ثبلغ حطشات 

Den-610  دگشديسي کبهل(complete metamorphosis) دس السٍ حطشات 

Den-611  دگشديسي کبهل (complete metamorphosis)  دس ضفيشُ حطشات(pupa) 

Den-612  دگشديسي کبهل (complete metamorphosis) دس حطشات ثبلغ 

Den-613  آدگَس(Aedeagus)ضوبي کلي آدگَس دس سَسک، اًذام جفتگيشي ًش ، 

 

 (Sense organs)اًدام ّاي حسي ،  دفاعي ٍ دستگاُ عصبي 

Den-700  ِقشًي(Cornea) ضوبي کلي قشًيِ جذا ضذُ اص چطن هگس خبًگي ،(house fly) جْت ًوبيص سطح چطن 

Den-701   ِقشًي(Cornea) ضوبي کلي قشيٌِ جذا ضذُ اص چطن صًجَس عسل ،(honey bee) جْت ًوبيص سطح چطن 

NB
T
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Den-702 

جْت ًوبيص سبختبس چطن ٍ هغض حطشُ، اٍهبتيذّب قبثل  (Apis mellifica)، ثشش عشضي اص سش صًجَسعسل کبسگش (Compound eye)چطن هشکت 

 سؤيت ّستٌذ

Den-703  چطن هشکت (Compound eye) ثشش عشضي اص سش جْت ًوبيص چطن ّبي ثضسگ دس صًجَسعسل ًش ،(Apis mellifica) 

Den-704  چطن هشکت (Compound eye) ثشش عشضي اص سش هلكِ صًجَس عسل ،(Apis mellifica) 

Den-705  ُچطن سبد (Ocelli)ضوبي کلي صًجَس عسل ، 

Den-706  چطن هشکت (Compound eye) ثشش عشضي اص سش صًجَس عسل ،(Apis mellifica)ثشش سْوي جْت ًوبيص هقطع عشضي اٍهبتيذّب ، 

Den-707  چطن هشکت(Compound eye) ثشش عشضي اص هگس خبًگي ،(Musca domestica) 

Den-708   ثشش عشضي سش ٍچطن ّب، سَسک طاليي ثبلذاس (Cloen) 

Den-709  ُاًذام ّبي حسي هَجَد دس ضبخک حسبس حطش (sensory organs)ثشش عشضي جْت ًوبيص جضئيبت ثيطتش ، 

Den-710  اًذام جبًستَى (Johnston’s organ)ُثشش طَلي اص اًذام ضٌَايي حطش ، 

Den-711  (ضت ًوب) اًذام دسخطبى (Luminous organ) ثشش تْيِ ضذُ اص کشم ضت تبة ،(Phausis) 

Den-712  جيشجيش کٌٌذُ اًذام(Stridulary organ) ثشش تْيِ ضذُ اص جٌس سيكبدا ،(Cicada sp). 

Den-713  ُالسٍ حطش(Insect larva)ثشش طَلي هيبًي السٍ ثِ ّوشاُ سيستن عػجي غيش هتوشکض ، 

Den-714  ضوبي کلي ًيص ٍ کيسِ صّشي صًجَس عسل ( Sting & poison gland ) 

Den-715  ضوبي کلي غفحِ هَهي (Wax plate) صًجَس عسل کبسگش 

Den-716  دس جٌس ًش حطشُ گَضخيضک  (دم هخشجي) ضوبي کلي اًجشک(Forficula) 

Den-717   غذُ تبسسبص(Silk spinning gland)  اًذام ّبي ديگش، ثشش عشضي السٍ کشم اثشيطن ٍ(Bombyx mori) 

Den-718  ِثشش عشضي اص ًبحيِ سيٌِ پط (Culex pipiens) 

Den-719 هيبًي اص سشتبسش ثذى هگس سشکِ جْت ًوبيص توبهي سبختبس ثشاي هطبلعبت عوَهي -  ثشش طَلي 

 

 (Whole mounts of entire insects)ضواي کلي بدى حطرات 

 

 (Apterygota & Ephemeroidea)بي باالى ٍ کَتِ زياى بالدار 

Den-800  جٌس کَلوجَال (Collembola) دم هبسپيچ، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ،springtails 

Den-801  کبًيس (Caenis) هگس ، ضوبي کلي حطشُ کَتِ صي ،(may fly) ثبلغ 

Den-802  کبًيس (Caenis) ضوبي کلي حطشُ کبهل کبرة ،(حطشُ ثبلذاس ًبثبلغ( )subimago) 

Den-803  کبًيس (Caenis)ٍضوبي کلي الس ، 

 

 (Diptera)دٍباالى 

Den-900  پطِ هعوَلي، کَلكس پبپيٌس (Culex pipiens)ضوبي کلي حطشُ ًش ثبلغ ، 

Den-901  پطِ هعوَلي، کَلكس پبپيٌس (Culex pipiens)ضوبي کلي حطشُ هبدُ ثبلغ ، 

Den-902  پطِ هعوَلي، کَلكس پبپيٌس (Culex pipiens)ضوبي کلي حطشُ هبدُ ٍ ًش ثبلغ ّش دٍ ثش سٍي يک اساليذ ، 

Den-903  پطِ هعوَلي، کَلكس پبپيٌس (Culex pipiens)ُضوبي کلي  ضفيشُ حطش ، 

Den-904  پطِ هعوَلي، کَلكس پبپيٌس(Culex pipiens)ُضوبي کلي السٍ حطش ، 

Den-905  پطِ هعوَلي، کَلكس پبپيٌس(Culex pipiens)ُضوبي کلي تخن حطش ، 
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Den-906  پطِ هعوَلي، کَلكس پبپيٌس(Culex pipiens)چشخِ صًذگي ، 

Den-907   پطِ هبالسيب(Anophel)  پطِ هعوَلي ٍ(Culex pipiens)ضوبي کلي السٍ ّش دٍ ًوًَِ ثش سٍي يک اساليذ ، 

Den-908  آًَفل (Anophel)پطِ هبالسيب، ضوبي کلي حطشُ ًش ثبلغ ، 

Den-909  آًَفل(Anophel)ضوبي کلي حطشُ هبدُ ثبلغ ، 

Den-910  آًَفل(Anophel)ضوبي کلي حطشُ هبدُ ٍ ًش ثبلغ ّش دٍ ثش سٍي يک اساليذ ، 

Den-911  آًَفل(Anophel)ُضوبي کلي ضفيشُ حطش ، 

Den-912  آًَفل(Anophel) ُضوبي کلي السٍ حطش ، 

Den-913  آًَفل(Anophel)ُضوبي کلي تخن حطش ، 

Den-914  دسٍصٍفيال (Drosophila)هگس سشکِ، ضوبي کلي حطشُ ًش يب هبدُ ثبلغ ،(adult wild type) 

Den-915  دسٍصٍفيال(Drosophila)  هگس سشکِ، ضوبي کلي حطشُ هبدُ ٍ ًش ثبلغ ، 

Den-916  دسٍصٍفيال (Drosophila)ُهگس سشکِ، ضوبي کلي السٍ حطش ، 

Den-917  دسٍصٍفيال (Drosophila)ُهگس سشکِ، ضوبي کلي ضفيشُ حطش ، 

Den-918  دسٍصٍفيال(Drosophila)هگس سشکِ، چشخِ صًذگي ، 

Den-919  جٌس ضيشًٍَهَس(Chironomus)پطِ لعل، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-920  جٌس ضيشًٍَهَس(Chironomus)ُپطِ لعل، ضوبي کلي السٍ حطش ، 

Den-921  جٌس کَستشا(Corethra)ٍضوبي کلي الس ، 

Den-922  جٌس آدس(Aedes)پطِ، ضوبي کلي حطشُ ًش ثبلغ ، 

Den-923  جٌس آدس (Aedes)پطِ، ضوبي کلي حطشُ هبدُ ثبلغ ، 

Den-924  جٌس آدس (Aedes)پطِ، ضوبي کلي حطشُ هبدُ ثبلغ ٍ ًش ثبلغ ، 

Den-925  جٌس آدس(Aedes) ُپطِ، ضوبي کلي ضفيش ، 

Den-926  جٌس آدس(Aedes)ُپطِ، ضوبي کلي السٍ حطش ، 

Den-927  جٌس آدس(Aedes)ُپطِ، ضوبي کلي تخن حطش ، 

Den-928  هَسكب داهستيكب(Musca domestica)ٍهگس خبًگي، ضوبي کلي الس ، 

Den-929  هَسكب داهستيكب (Musca domestica)هگس خبًگي، ضوبي کلي تخن ، 

Den-930  هَسكب داهستيكب (Musca domestica)ُهگس خبًگي، ضوبي کلي ضفيش ، 

Den-931 house fly) egg ) هگس ضوبي کلي تخن 

Den-932  فلجَتَهَس(Phlebotomus)ًبقل ثيوبسي ليطوبًيَصيس، ضوبي کلي پطِ ًش ، 

Den-933  فلجَتَهَس (Phlebotomus)ُضوبي کلي پطِ هبد ، 

Den-934  کَليكَيذس (Culicoides)ضوبي کلي يک حطشُ گضًذُ کَچک ، 

Den-935  گبستشٍفيلَس ايٌتستيٌبليس(Gastrophilus intestinalis)َهگس است، تخن ّبي چسجٌذُ ثِ ه ، 

Den-936  ليپَپتٌب(Lipoptena) ضپص گَصى، ضوبي کلي ، 

 

 (Aphaniptera)آفاًيپترا، کک ّا 

Den-1001  کتٌَسفبلَس کبًيس (Ctenocephalus canis)ُضوبي کلي ًوًَِ ًش يب هبد ، 
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Den-1002  کتٌَسفبلَس کبًيس (Ctenocephalus canis)کک سگ، ضوبي کلي ًوًَِ ًش ثبلغ ، 

Den-1003  کتٌَسفبلَس کبًيس (Ctenocephalus canis)کک سگ، ضوبي کلي ًوًَِ هبدُ ثبلغ ، 

Den-1004  پَلكس ايشيتبًس (Pulex irritans)کک اًسبى، ضوبي کلي ، 

Den-1005  پَلكس ايشيتبًس (Pulex irritans)کک اًسبى، ضوبي کلي ًوًَِ ًش ثبلغ ، 

Den-1006  پَلكس ايشيتبًس (Pulex irritans)کک اًسبى، ضوبي کلي ًوًَِ هبدُ ثبلغ ، 

Den-1007  پَلكس ايشيتبًس (Pulex irritans)کک اًسبى، تخن ، 

Den-1008  صًَپسيال کئَپيس (Xenopsylla cheopis) کک هَش، ًبقل طبعَى خيبسکي ،(Bubonic plague)ضوبي کلي حطشُ ًش ثبلغ ، 

Den-1009  صًَپسيال کئَپيس (Xenopsylla cheopis)ضوبي کلي حطشُ هبدُ ثبلغ ، 

Den-1010  ًَصٍپسيلَس فبسيبتَس(Nosopsyllus fasciatus)کک هَش، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1011  سشاتَفيلَس گبليٌَال (Ceratophyllus gallinulae)کک جَجِ، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1012  کتٌَسفبليذ(Ctenocephalides)کک سگ يب گشثِ، ضوبي کلي ، 

 

 (Blattoidea & Hymenoptera)سَسري ّا ٍ ًازک باالى 

Den-1100  هبًتيس سليگيَصا (Mantis religiosa)ٍآخًَذک، ضوبي کلي الس ، 

Den-1101  ايضٍپتشا (Isoptera sp.)هَسيبًِ، ضوبي کلي کبسگش ، 

Den-1102  ايضٍپتشا (Isoptera sp.)هَسيبًِ، ضوبي کلي سشثبص ، 

Den-1103  السيَس (Lasius)هَسچِ، ضوبي کلي کبسگش ، 

Den-1104  السيَس(Lasius)هَسچِ، ضوبي کلي ًش ثبلذاس ، 

Den-1105  السيَس(Lasius)هَسچِ، ضوبي کلي هبدُ ثبلذاس ، 

Den-1106  ُکلسيذيذ(Chalcididae)ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1107  صًجَس(Wasp)ضوبي کلي ، 

 

 (Anoplura & Mallophaga) (ًازيي دهياى ٍ پَستالِ خَاراى)ضپص جاًَراى 

Den-1200  پذيكَلَس ّيَهبًَس(Pediculus humanus)ضپص، ضوبي کلي حطشُ ًش يب هبدُ ثبلغ ، 

Den-1201   پذيكَلَس ّيَهبًَس کبپيتيس(Pediculus humanus capitis)(ًش يب هبدُ)، ضپص سش اًسبى، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ 

Den-1202  پذيكَلَس ّيَهبًَس کبپيتيس (Pediculus humanus capitis) ُضپص سش اًسبى، ضوبي کلي ضفيش ، 

Den-1203  پذيكَلَس ّيَهبًَس کبپيتيس (Pediculus humanus capitis)ضپص سش اًسبى، ضوبي کلي تخن ، 

Den-1204  پذيكَلَس ّيَهبًَس کَسپَسيس (Pediculus humanus corporis)ضپص ثذى اًسبى، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1205  پذيكَلَس ّيَهبًَس کَسپَسيس(Pediculus humanus corporis)ُضوبي کلي ضفيش ، 

Den-1206  پذيكَلَس ّيَهبًَس کَسپَسيس (Pediculus humanus corporis)ضوبي کلي تخن ، 

Den-1207  فتشٍس پبثيس (Phthirus pubis)ضپص اًسبى، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1208  فتشٍس پبثيس(Phthirus pubis)ضوبي کلي تخن ، 

Den-1209 َضوبي کلي تخن ّبي ضپص چسجيذُ ثِ ه  

Den-1210  ّوبتَپيٌَس سَييس (Haemapinus suis)ضپص خَک، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1211  ّوبتَپيٌَس سَييس (Haemapinus suis)ضوبي کلي تخن ، 
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Den-1212  ّوبتَپيٌَس اٍسيستشًَس(Haemapinus eurysternus)ضپص گبٍ، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1213  ّوبتَپيٌَس پيلي فشٍس (Haematopinus piliferus)ضپص سگ، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1214  ثٍَيكَال (Bovicola)ٍضوبي کلي ضپص گب ، 

Den-1215  تشيكَدکتس کبًيس (Trichodectes canis)ضوبي کلي ضپص سگ ، 

Den-1216  ليپَسٍس ٍاسيبثيليس (Lipeurus variabilis)ضوبي کلي ضپص هَجَد دس پش ، 

Den-1217  ليپَسٍس کبپًَيس (Lipeurus caponis)ضوبي کلي ضپص ثبل ، 

Den-1218  ٌِهٌَپَى گبلي(Menopon gallinae)ُضوبي کلي اًگل پشًذ ، 

Den-1219  هلَفبگَس اٍيٌَس (Melophagus ovinus)ضوبي کلي اًگل ثذٍى ثبل سطح پَست گَسفٌذ ، 

Den-1220  پتيشاپتشا (Pthiraptera ) ضپص هَش، ضوبي کلي ، 

Den-1221  تتشاًيكَس سيٌبثبسيٌَس(Tetranychus cinnabarinus)ضوبي کلي ًوًَِ ثبلغ ، 

 

 (Heteroptera & Homoptera)ٍ جَرباالى   (ساس ّا)ًاجَرباالى

Den-1300  کيوكس لكتَالسيَس (Cimex lectularius)سبس، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1301  ًُكَسيذ(Naucoridae sp.) سبس آثي، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1302  ُکپسيذ (Capsidae sp.)سبس گيبّي، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1303  ُافيذ(Aphidae sp.) ضپص گيبّي، ضوبي کلي ، 

Den-1304  فيلَگضسا (Phylloxera sp.)  ضپص دسخت هَ، ضوبي کلي ، 

Den-1305  پسيال(Psylla) کک گيبّي، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ساستِ ّبي گًَبگَى ، 

Den-1306  لپيذٍپتشا (Lepidoptera sp.)پشٍاًِ، ضوبي کلي السٍ جَاى ، 

Den-1307  ًوَسا(Nemura sp.)هگس سٌگي، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1308  ًوَسا (Nemura sp.)ٍضوبي کلي الس ، 

Den-1309  اهجيب(Embia sp.)ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1310  فَسفيكَال اٍسيكَالسيس (Forficula oricularis)گَش خيضک، ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1311  تيضاًَپتشا(Thysaneuptera)ضوبي کلي حطشُ ثبلغ ، 

Den-1312 سبس(milkeweed)bugُضوبي کلي ضفيش 

 

 هتفرقِ

Den-1400  سَسک کبًتبسيذ(Cantharid beetle)ضوبي کلي ، 

Den-1401  ًِپشٍا(Butterfly) 

Den-1402 ِهَسچ(Ants) 

Den-1403  سَسک آثي(Dytiscus) 

Den-1404  صًجَس(Wasp)ضوبي کلي ، 

Den-1405 تشيپس(thrips) ضوبي کلي حطشُ ثبلغ 
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