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 The digestive system in Insects في الحشرات لجهاز الهضميا                           

 .وأنابيب مالبيجي الغدد اللعابيةملحقاتها وتتضمن ايتكون الجهاز الهضمي من القناة الهضمية و التركيب:

 

 في عموم الحشراتالجهاز الهضمي 

 

 بعضها على بعض نوعا ما وتمتد من الفم الى فتحة الشرج وهي تتميز الى ثالثة مناطق رئيسية: تلتف عادة القناة الهضمية:اوالً/

 وهو مبطن بالجليد. The foregut or stomodaeum المعي االمامي .1

 غير مبطن. The midgut or mesentron المعي الوسطي .2

 مبطن بالجليد. The hindgut or proctodaeum لفيخالمعي ال .3

 المعي االمامي:  -1

 .Buccal cavity بفراغ الفم -1 أ يبد

: وهو عبارة عن انبوبة طويلة توجدا بمنطقة الراس وتتصل بعضالت كثيرة وتعمل كجهاز Pharynx فالبلعوم -2

 امتصاص وخاصة في الحشرات التي تمتص السوائل.

 

 الخلف.: وهي انبوبة مستقيمة تلي البلعوم وتتسع تدريجيا الى Esophagus المريء -3

 

 

: هلللاا االتسلللا  يسلللمى الحوصللللة والتلللي تسلللتخدم فلللي تخلللزين الغلللااء. ويختللللف  لللكل الحوصللللة Crop الحوصللللة -4

 يءالملر ملن الخلفلي الجلزء فلي اتسلا  علن عبلارة وهلي الحشلرات ملن كثيلر فلي دجلتو بلاختال  الحشلرات.

 ضلعيفة بهلا المحيطلة العضلالت أن كملا رقيلق وللدارها الحشلرات بلاختال  كبيلراً  اختالفلا  لكلها فلي وتختللف

 عللى تكلون أو الصرصلور فلي األملامي المعلي ملن األكبلر الجلزء وتكلون كبيلر اتسلا  ذات وهلي .التكلوين

 علن بلالمر وتتصلل كبيلر اتسلا  ذات تكلون أو الحفلار فلي كملا يءالملر وانلبج أحلد ملن انبيجل اتسلا   لكل

 لمخللزن العمللل هللي للحوصلللة الرئيسللية والوظيفللة .الجنللاحين ذات الحشللرات فللي كمللا رفيعللة أنبوبللة طريللق

 كملا الحوصللة فلي وللود  أثنلاء الهاضلمة بالعصلارات الغلااء ملزج يلتم الحشلرات بعلض وفلي للغلااء مؤقل 

 إفلراز وكلال  اللعابيلة الغلدد بواسلطة المفلرز اللعلا  يخلتل  حيل ( نحلةجاأل مسلتقيمة الحشلرات فلي يحلد 

Colon 
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 داخلل الهضلم عمليلة ملن زءجل أكبلر يلتم وبلال  بالحوصللة الموللود بالغلااء األملام إللى الملار األوسل  المعلي

 سلائل إللى الرحيلق ويتحلو  اللعلا  انزيملات ملع األزهلار رحيلق يخلتل  العسلل نحلل  لغالة فلي أملا .)الحوصللة

 فلي الحوصللة دور أملا Honey stomach العسلل معلدة الحاللة هلا  فلي عليهلا ويطللق الحوصللة داخلل العسلل

 وتلعلب .األمريكلي الصرصلور فلي كملا اللدهون امتصلاص طريقهلا علن يلتم حيل  فمحلدود امتصلاص عمليلة

  لق عللى يعملل مملا الجسلم مقلدم يتملدد وبلال  بلالهواء تمتلل  حيل  انسلال  عمليلة أثنلاء هاملا دوراً  الحوصللة

 .القديم الجليد

 

: توجد خلف الحوصلة وهي كبيرة الحجم كروية الشكل في الحشرات Gizzard or Proventriculus  القانصة -5

التي تتغاى على مواد صلبة وصغيرة في الحشرات التي تتغاى على السوائل. ويوجد بداخلها اسنان قوية لطحن 

 ثلم مختزلة صورة في القانصة تولد وقد .الطعام وتصفيته قبل دخوله المعدة، وقد تنعدم القونصة في بعض الحشرات.

 الطعام وتصفية طحن وظيفة لها يكون وقد تصفيته بعد بسيطة دفعات على الغااء بمرور القانصة وتسمح .العسل نحل

 فؤادي صمام الحشرات من كثير في ويولد .األمريكي الصرصور في كما المتوس  المعي إلى مرور  قبل الصلب

Cardiac valve المعي من الغااء ا جاستر منع على يعمل األوس  بالمعي األمامي المعي اتصا  موضع عند 

 األمامي المعي إلى األوس 

  Mesenteron المعي الوسطي  -2

 عن عبارة تكون أخرى وأحيانا الكيس  كل تأخا أحيانا .كبيراً  اختالفا المنطقة ها  واتسا   كل يختلف

 .أقسام ثالثة أو قسمين إلى مقسمة تكون أو كاألمعاء ملتفة أنبوبة

 :الخارج إلى الداخل من يلي كما فهو المعدة لجدار النسيجي التركيب ناحية من أما

 :أنوا  ثالثة إلى خالياها تقسيم ويمكن : .entric epi طالئية طبقة 1-

 – .المهضومة المواد وامتصاص اسنزيمات بإفراز تقوم عمادية خاليا - أ

 العمادية الخاليا تح  ) نيداي( Nidi عليها يطلق مجموعات في أو فرادى وتولد .regenerative c - مجددة خاليا -  

 .تهل  التي العمادية الخاليا تجديد ووظيفتها

 وظيفة لها تعر  وال الحشرات نم قليل عدد في وتولد .Goblet c - كاسية خاليا - ت

 قاعدي غشاء 2-

 دائرية عضالت طبقة 3-

 طولية عضالت طبقة 4-

 بريتوني غشاء 5-

 الحبيبلات توللد الحشلرات بعلض وفلي .األملامي المعلي فلي وضلعهما عكلس عللى العضلليتين الطبقتلين وضلع أن ويالحل 

 يحملي لكلي  Peritrophic   membrane الغلاائي و حل بالغشلاء يعلر  غلال  داخلل األوسل  المعلي فلي الغاائيلة

 وهلو . المعلدة بخاليلا لتملتص الهضلم نلوات  وكلال  الهاضلمة لالنزيملات منفلا الغشلاء وهلاا .التآكلل ملن الطالئيلة الخاليلا

 المعلدة سلطح يلزداد الحشلرات ملن كثيلر وفلي. الفلؤادي الصلمام ملن المعلدة بدايلة عنلد موللودة خاصلة خاليلا ملن يفلرز

 عنلد وتقلع Gastric caecae األعوريلة الزوائلد أو المعريلة بلالردو  تعلر  الشلكل كيسلية اتجلانبعا بتكلوين اتسلاعا

 أو الجعلا  يرقلات فلي وعديلدة الصرصلور فلي 8 منهلا دجلفيو علددها فلي اً  كثيلر وتختللف يءالملر هلةج ملن المعلدة نهايلة

 .نحةجاأل حر فية يرقات في كما معدومة تكون

 :التالية بالوظائف المتوس  المعي ويقوم

 .الغااء انحال  نوات  امتصاص ثم الهاضمة نزيماتا بإفراز العمادية الخاليا تقوم 1- 

 في يةجاخرا المواد بعض تخزن حي  يةجإخرا وظيفة الحشرات بعض في األوس  المعي يؤدي 2- 
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 كولومبوال حشرة في كما نسال ا عند كلية فضالت من فيه بما النسي  هاا من الحشرة وتتخلص له المبطن الطالئي النسي 

Collembola  

 .لوبينجالهيمو وإخراج تحليل في هاما دوراً  األوس  المعي يلعب الدم على تتغاى التي الحشرات في 3- 

 الحبيبات  كل تأخا أمالح صورة على والفوسفور الكالسيوم إخراج في هاما دوراً  األوس  المعي يلعب 4- 

 .العسل نحل عاارى في كما الكالسيوم فوسفات أو الكالسيوم كربونات مثل

 .الغاائي التمثيل عمليات بعض بها يحد  5- 

 .الماء امتصاص  6-

  Proctodaeum :الخلفي المعي  3-

 حي  الدائرية العضالت في إال عنه يختلف وال األمامي المعي منها يتركب التي الطبقات نفس من نسيجيا المنطقة ها  تتركب

 اتصا  وموضع Pyloric valve ابيوالب بالصمام الخلفي المعي بداية وتتحدد .الطولية العضالت طبقة وخارج داخل تتكون

 :هي واضحة مناطق ثالثة إلى الحشرات معظم في المنطقة ها  وتنقسم .يمالبيج أنابيب

  Small intestine or ileum – اللفائفي أو الدقيقة األمعاء  -أ

 Large intestine or colone -  القولون أو الغليظة األمعاء-  

 . rectum - المستقيم -ج 

 عبلارة فهلو المسلتقيم أملا .األنلوا  بلاختال  طولهلا فلي تختللف أعوريلة زائلدة الحشلرات بعلض فلي القوللون ملن ويخلرج

   Rectal المسلتقيم بحلملات تعلر  الحلملات ملن مختللف عللدد بداخلله يبلرز ملا وعلادة الشلكل كرويلة غرفلة علن

papillac  المسلتقيم لجلدار المبطنلة الطالئيلة والخاليلا البطانلة طبقتلي امتلداد ملن تتكلون بلروزات علن عبلارة وهلي. 

 فلي هاملا دوراً  تلعلب وهلي التلام التطلور ذات اليرقلات فلي توللد ال ولكنهلا الحشلرات معظلم فلي النتلوءات هلا  وتلوج

  anus الشلرج بفتحلة تعلر  يلةجخار بفتحله المسلتقيم وينتهلي.المسلتقيم داخلل ملرور  عنلد البلراز ملن الملاء امتصلاص

 برازيلةاال الملواد تتلراكم للال  الخلفلي بلالمعي األوسل  المعلي تتصلل ال العسلل نحلل يرقلات مثلل الحشلرات بعلض فلي

 ملن وتلتخلص الخلفلي المعلي فلي المعلدة تفلتح علاراء إللى اليرقلة تحلو  وعنلد اليرقلي الطلور أثنلاء المعلدة فلراغ داخلل

 .البراز

 :الخلفي للمعي الفسيولوجية الوظائف أهم

 الدقيقة الحية الكائنات طريق عن السيلولوز مثل المواد بعض هضم لعمليات الرئيسي المكان تعتبر -1

 الكائنات ها  تعيش حي  )األبيض النمل( للحشرات الخلفي المعي في تعيش التي كالبروتوزوا -

 .الحشرة منه تستفيد وبال  الخشب يحلل الاي السيليوليز انزيم فتفوز الحشرة مع تكافلية معيشة

 - .الغاائية المواد بعض هضم نوات  امتصاص -2

 - .الحشرة سمج داخل المائي المحتوى تنظيم على يعمل وهاا الغااء فضالت من الماء امتصاص  -3

 يقوم وبال  الخيشومية بالسلة يعر  ما إلى المستقيم يتحور الكبيرة الرعا ات حوريات في  -4

 .األمام إلى الحشرة )حركة( دفع على يساعد أنه كما تنفسية - بوظيفة

 Filter chamber الترشيح غرفة

 وفيها المن ومنها المتجانسة نحةجاأل نصفية لرتبة التابعة الحشرات لمعظم الهضمية القناة في عادي غير تحور عن عبارة وهي

 الماء من لجزء السماح هو التركيب هاا وفائدة .خام نسي  من بغال  معا ويرتبطان الهضمية القناة من متباعدان قسمان يقتر 

 مبا رة األمعاء إلى المعدة مقدم من باالنتشار النفاذ من الحشرة حالة عن وزائدة ذائبة كربوهيدراتية مواد من يحتويه وما الزائد

 .الشرج فتحة طريق عن الجسم خارج منه والتخلص
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 Salivary glands اللعابية الغدد :ثانيا

 مشلتركة لعابيلة قنلاة فتكلون قناتاهلا وتتحلد األملامي المعلي انبيجل عللى الصلدر منطقلة فلي تقلع ةجلمزدو أعضلاء وهلي

 تغلظلات اللعابيلة الغلدد قنلوات فلي توللد الحشلرات ملن كثيلر وفلي .اللسلان قاعلدة ملن بلالقر  السلفلى الشلفة فلي تفلتح

 اللعلا  إفلراز اللعابيلة الغلدد ووظيفلة .الهوائيلة بالقصلبات الشلعبة قريبلة وبلال  لهلا المبطنلة الجليلد طبقلة فلي حلزونيلة

 األحيلان بعلض وفلي الهضلمية القنلاة فلي ملرور  وتسلهيل الغلااء ترطيلب وظيفتله رائلق ملائي سلائل علن عبلارة وهلو

 بللإختال  اللعابيللة الغللدد وتركيللب وحجللم  للكل ويختلللف .فقلل  الكربوهيللدرات تهضللم انزيمللات علللى اللعللا  يحتللوي

 ملن فلص كلل يتركلب كملا ) الفصلوص ملن زوج( فصلين ملن غلدة كلل تتركلب األمريكلي الصرصلور ففلي الحشلرات

 منله تمتلد مسلتطيل لعلابي مخلزن انلبج كلل عللى الفصلين بلين ويوللد ببعضلها تتصلل غديلة حويصلالت أو أكيلاس علدة

 وتتحلد لعابيلة قنلاة فلص كلل ملن تخلرج وبالمثلل اللسلان قاعلدة عنلد تفلتح عاملة لعابيلة قنلاة وتكونلان القناتلان تتحلد ثلم قنلاة

 واحلدة قنلاة النهايلة فلي وتكونلان اآلخلر الجانلب ملن زميلتهلا ملع تتحلد واحلدة لعابيلة قنلاة لتكونلان انلبج كلل فلي القناتلان

 علن عبلارة بأنهلا نحلةجاأل لحر لفية الكامللة الحشلرات فلي اللعابيلة الغلدد وتتميلز .العاملة اللعابيلة القنلاة قاعلدة فلي تفلتح

 الحريلر بغلدد وتعلر  الطويللة االسلطوانية األنابيلب ملن زوج علن عبلارة اللعابيلة فغلددها يرقاتهلا أملا خيطيلة أنابيلب

 غلدة كلل بلأن البعلو  مثلل اللدم تملتص التلي الحشلرات فلي اللعابيلة الغلدد زوج ويتميلز .حريريلة خيلوط فرازهلاال نظلراً 

 حتلى anti-coagulin اللدم تجلل  تمنلع ملادة ويفلرز الشلكل فلي مختللف األوسل  الفلص ، فصلوص ثالثلة ملن تتركلب

 .الدم من كفايتها امتصاص من الحشرة تتمكن

 ).خراجا أعضاء مع هاشرح يتم سوف (ملبيجي أنابيب :ثالثا

  Food habits اءذالغ طبائع

 :التالية المجاميع إلى الغااء لطبيعة تبعا الحشرات تقسيم يمكن

 Saprophagous  الرمية الحشرات:أولا 

 .الصراصير مثل الكانسة الحشرات 1-

 .القافا الانب ذوات حشرات مثل التربة في المتحللة الدبالية المواد آكالت 2-

 Scarabaeidae لفصيلة التابعة الجعا  يرقات مثل الرو  آكالت 3-

 .األبيض النمل مثل )الخشب( الميتة النباتية األنسجة آكالت 4-

 . Calliphoridae لفصيلة التابع الابا  يرقات مثل الجيفة آكالت 5-

 (Phytophagous) الحي النبات آكلة الحشرات:ثانيا

 :وتشمل الحي النبات من مختلفة ألزاء على المجموعة ها  وتتغاى

 .القطن ورق ودودة والنطاط الجراد حشرات مثل األوراق آكالت 1-

 . Agromizidae لفصيلة التابعة الحشرات يرقات مثل األوراق ناخرات 2-

 . Cerambycidae لفصيلة التابعة الحشرات يرقات مثل والسوق الجاور ثاقبات 3-

 .المن مثل النبات لعصارة الماصة الحشرات 4-

 .المخزونة الحبو  حشرت مثل الحبو  آكالت 5-

 :وتشمل Zoophagous الحي الحيوان آكلة الحشرات:ثالثا

 الحشرات وكال  القرنفلية اللوز دودة يرقات على البمبال حشرة وتطفل نسانالا على القمل حشرات تطفل مثل :الطفيليات 1-

 .البعو  مثل الدم تمتص التي



5 ة|   ح ف ص ل ا  

السادسة العام             احملاضرة  اساسيات علم احلشرات                    الثالثةاملرحلة   

 
 

 حشرات على تتطفل التي الحشرات وتعر  العيد أبي ويرقات المن أسد يرقات مثل أخرى لحشرات المفترسة الحشرات 2-

 Entomophagous الحشرات آكلة بالحشرات أخرى

 :يةذالتغ في خاصة عادات لها حشرات :رابعا

 الشغاالت تجهز  الاي Royal Jelly الملكي الغااء على تتغاى حي  العسل لنحل كاملة الغير األطوار  -1

 .المايو ذبا  مثل إطالقا تتغاى ال حشرات        -2

 Digestion              الهضم

 بمساعدة امتصاصها يمكن امينية واحما  احادية سكريات الى الغاائية المواد تحويل بها يتم التي العمليات هو الهضم

 الهضم من نوعان ويوجد اللعابية الغدد انزيمات الى باالضافة المتوس  بالمعي العمادية الخاليا تفرزها التي الهاضمه االنزيمات

: 

 في الغااء من األعظم وادمال هضم يتم حي  نفسها، الهضمية القناة داخل الغاائية المواد هدم يتم وفيه : الداخلي الهضم 1- 

 ها  في الهضم على ويطلق األوس  المعي غير الهضمية القناة من أخرى أماكن في الهضم عمليات تتم وقد األوس  المعي

 :ذل  أمثلة ومن المعي خارج الهضم الحالة

 - .األمريكي الصرصور في كما األمامي المعي في أي الحوصلة في الهضم عملية معظم يتم     -أ

 - .األبيض النمل في كما الخلفي المعي في السيليولوزية المواد معظم هضم يتم  -  

 رتبة من المفترسة اليرقات في يحد  كما الهضمية القناة خارج الغاائية للمواد زئيج هضم يتم وفيه : يجالخار الهضم 2- 

 السائلة المواد تتناو  ثم ياجخار الغااء على اللعابية والغدد األوس  المعي من انزيمات بإفرازات تقوم حي  نحةجاأل  بكية

 كمية االنزيمات فأكثر لغاائها مالئمة عامة بصفة تكون الحشرة في تتكون التي االنزيمات أن القو  ويمكن .ذل  بعد المهضومة

 :هي مجموعات ثال  االنزيمات ها  من دجويو الطعام في الغالية الغاائية العناصر هضم على تساعد التي هي

 وتشمل التركيب - المعقدة للكربوهيدرات المائي التحليل عملية في تتوس  التي وهي :الكربوهيدرات انزيمات  -1

 لتوزاالم تهضم التي اتيكوسيدالجال وانزيمات النشا يهضم الاي األميليز ومنها التسكر عديدة الكربوهيدرات انزيمات

 .وغير  الدافينوز تهضم التي تااالكتوسيدج وانزيمات والسكروز

 

 الغاائية المواد - بعض هنا أن ولو هاا البروتييز وفيها البروتين تحطيم في تتوس  التي وهي :البروتين انزيمات  -2

 .ينجوالكوال والشمع والخشب الكراتين، مثل الهضم في عامية غير طرق إلى تحتاج

 

 

 متنو  غااء على - تتغاى التي الحشرات حالة ففي الغااء نو  ليالئم الهاضمة االنزيمات نو  اختال  على وللداللة  -3

 البروتينات من كل لهضم والليبيز واألمبليز البروتبيز بإنزيمات غنية تكون الهاضمة عصاراتها فإن الصرصور مثل

 حالة في أما .النشوية بالمواد غني الصرصور غااء ألن نظراً  وافرة بكمية يولد األميليز ولكن والنشويات والدهون

 ولود يغلب المفترسة الحشرات حالة ففي محددة، أنزيمات أيضا تفرز فإنها محدد غااء على تتغاى التي الحشرات

 مقارنة عند واضحا يكون ما أكثر الغااء لتركيب تبعا االنزيمات إفراز في االختال  وهاا .والليبيز البروتييز انزيمي

 ال بينما االنزيمات من مختلفة أنوا  الهضمية بقناتها يولد نحةجاأل حر فية فيرقات الواحدة للحشرة المختلفة األطوار

 إنفرتيز انزيم إال دقيق وأبو الفرا ات في منها يولد

 االنسجة الدهنية:

هي عبارة عن كتلة من الخاليا ذات ا كا  مختلفة تحوي في فجوتها من الداخل الدهن والجولوكوجين الزائد عن حاجة الحشرة 

اي ان وظيفتها االساسية كمخزن للغااء وفي بعض الحشرات التي ال يوجد فيها انابيب ملبيجي مثل حشرة الكولومبوال يوجد بين 

 ا اليورات تمتص المواد اآلزوتية.االجسام الدهنية خاليا تسمى خالي

 

 :Nephrocytes الكلوية الخاليا
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وهي عبارة عن خاليا كلوية بها نويتان وتوجد في مناطق معينة من الجسم في حالة منفردة او متجمعة وفي الغالب على جانبي 

 وتخزن بداخلها. القلب او متصلة بالغدد اللعابية ولها  الخاليا خاصية امتصاص المواد االخراجية من الدم

 جدار الجسم:

بعض المواد االخراجية مثل امالح اليورات تتحو  الى صبغات في جليد الحشرة وتنت  اللون كما في بعض ابي الدقيقات كابي 

 دقيق الكرنب في اللون االصفر والنحاسي نات  من مواد اخراجية.

  

 
 


