
ة|  1 عاشرةاحملاضرة ال                                         اساسيات علم احلشرات العام                                  املرحلة الثالثة   ح ف ص ل  ا

 

 

 The Circulatory System           الدوري الجهاز

 

 ويتم الجسم، وأنسجة أعضاء ميعج الدم يغمر حيث زاءهأج أكثر في مفتوح هازج الحشرات في الدوري الجهاز

 باألورطي الشبيه الظهري للوعاء متدادا استثنينا وإذا. وزوائده الجسم تجاويف في الدم دورة من األكبر الجزء

 الحيوانات من كثير في دتوج التي واألوردة كالشرايين الصحيح بالمعنى دموية أوعية بالحشرات ديوج فال

 تقابل محددة تجاويف في نحةاألج وعروق الزوائد من هوخروج دخوله أثناء الدم يمر ولكن األخرى المفصلية

 . الدموية األوعية

             Diaphragms & Sinuses الدموية والجيوب زةجالحا األغشية

 غشاء هما عضليين ليفيين زينجحا بواسطة دموية تجاويف ثالثة إلى الحشرات لجسم العام التجويف ينقسم    

 ويعرف القلب وأسفل الهضمية القناة فوق البطن تجويف بعض ويمتد dorsal diaphragm الظهري زجالحا

 أما .القلب فيه ويولد dorsal or pericardial sinus قلبي حول أو الظهري بالتجويف أعاله المتكون التجويف

 القناة وتحت العصبي الحبل عقد فوق البطن تجويف بعرض فيمتد ventral diaph البطني زجالحا غشاء

 وعلى ventral or perineural عصبي حول أو البطني بالتجويف أسفله المتكون التجويف ويعرف الهضمية

  visceral sinus الحشوي بالتجويف يعرف كبير مركزي تجويف السابقين الغشائين بين الوسط في يتكون ذلك

 المجنحة بالعضالت تعرف العضالت من أزواج اتجالتر من ينشأ . األساسية الداخلية األعضاء على ويحتوي

alary muscles عضلة كل ألياف وتتالقى الظهري زجالحا الغشاء سطح على وتنتشر مروحيا شكالا  تأخذ 

 العضالت هذه عدد ويختلف بجداره وتتصل مباشرة القلب تحت وذلك لها المقابلة العضلة ألياف مع مجنحة

 نحل في أزواج 4 ، )بطنية 9 + صدرية (  3اجزو 12 فيها يولد األمريكي الصرصور ففي الحشرات باختالف

   . العسل

 :Dorsal Vessel الظهري الوعاء

 ويقع الرأس وينتهي في والصدر البطن في بسيطة بمسافة للجسم الخلفي الطرف من ابتداء الظهري الوعاء يمتد

 ومقفلة الرأس في أنبوبة مفتوحة عن عبارة وهو.  مباشرة الجسم جدار تحت الظهري الوسطي الخط على طول

 aorta واألورطة النابض وهو العضو heart القلب هما قسمين من الظهري الوعاء ويتكون.  الخلف من عادة

 البطن بترجات تتصل مدالة خيوط القلبي بواسطة حول الفراغ بوضعه في القلب ويحتفظ. الموصل الوعاء وهو

 طريق عن وذلك القلب ينقسم . المجنحة وتعرف بالعضالت الظهري الحاجز بغشاء أيضا ما تتصل وكثيراا 

 من عقلة كل حجرة في كل تولد حيث الحشرات األولية في كما الجسم تعقيل تتبع الحجرات من عدد إلى اختناقات

 ولكن األمريكي الصرصور ذلك ومثال بطنية(9 صدرية+3األخيرة ) البطنية العقلة ماعدا والبطن الصدر عقل

 من أقل الحجرات عدد فيصبح طرفيه ينكمش حيث البطن منطقة على القلب وجود يقتصر الحشرات معظم في

 دجيو ostia انبيةج فتحات طريق عن القلب الدم ويدخل) حجرات3 ( المنزلية الذبابة ذلك ومثال البطن عقل عدد

 األمام وإلى الداخل إلى فتحة كل عند القلب دارج وينحني متتاليتين حجرتين كل بين أي اختناق كل عند زوج فيها

 الحشرات من كثير وفي .القلبي حول الفرا إلى القلب من الدم خروج يمنع duricular valve أذني ا صمام مكونا

 نفسه القلب في نفسه الدم وعجر يمنع حيث .ventricular v بطيني كصمام الصمامات هذه من زوج كل يعمل

 في ويمتد للجسم الرئيسي كالشريان ويعمل الظهري للوعاء األمامي االمتداد فهو االورطة أما . الخلف إلى

 . تحته أو المخ خلف تقع بفتحة الرأس في وينتهي الصدر
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  Accessory pulsatory organs المساعدة النابضة األعضاء

 عن عبارة وهي المساعدة النابضة باألعضاء تعرف أخرى أعضاء القلب إلى ضافةباإل الحشرات بعض في دجتو

 مثل الزوائد في المولودة الفراغات أدق إلى يصل أن يمكن حتى الدم لدفع كمضخات تعمل صغيرة عضلية أكياس

 . الحشرات باختالف وعددها مكانها وتختلف لجواألر نحةجاأل وعروق االستشعار قرون

   Blood or Haemolymph الدم            

 االستشعار وقرون لجاألر يتخلل كما الداخلية األعضاء ميعج يغمر حيث الدموية التجاويف في الدم دجيو

  75 ويكون الحشرة لسم خاليا خارج يولد الذي الوحيد السائل هو والدم . نحةجاأل لعروق األنبوبية والتجاويف

 من الخاليا هذه وتنشأ الدم، خاليا من وعديد Plasma البالزما هي سائلة مادة من ويتكون - الحشرة حجم من  %

 .  المباشر غير االنقسام بطريقة الجنيني بعد النمو فترة خالل عددها ويزداد الجنيني النمو أثناء الميزودرم

 الدم:  خاليا من المختلفة األنواع يلي وفيما

 أنويتهععا وتشععغل مسععتديرة صععغيرة خاليععا وهععي  Proleucocytes    البيضععاء الكععرات طالئععع -1

 األنععواع وغالبيععة ميعععج منهععا ينشععأ التععي األطععوار أحععد هععي تكععون أن ويحتمععل حجمهععا معظعم

 . األخرى

 تكعون فقعد للغايعة مختلفعة أشعكاالا  وتأخعذ األولعى معن وتنشعأ  Plasmocytes      دمويعة خاليعا -2

 أو الحجعم أو الشعكل منهعا مختلفعة أسع  علعى الخاليعا هعذه وتقسعم بيضعاوية أو مغزليعة أو مسعتديرة

 . األنوية حجم أو التركيب

 الععدم خاليععا مجمععوع مععن بسععيطة نسععبة وتكععون  Oenocytoides      بالخمريععة شععبيهة خاليععا -3

 وتولعد Oenocytes الخمريعة الخاليعا معن الخاليعا هعذه وتنشعأ الشعكل مسعتديرة أو بيضعية وهعي

 . الحشرات من معينة أنواع في الخمرية شبيهه الخاليا

 ععن عبعارة وهعي األول النعوع معن الخاليعا هعذه وتنشعأ       Phagocytes ملتهمعة دمويعة كعرات -4

 التجعاويف ذات الكعرات مثعل مختلفعة أنعواع ومنهعا ، الغريبعة المعواد التهعام خاصعية لهعا كعرات

Spherule cells  الحبيبيععة والكععرات  granular haemocytes  مععن أخععرى أنععواع دجععتو 

 wax الشعمعية والخاليعا adipocytes الدهنيعة الكعرات ومنهعا الحشعرات فععي الدمويععة الكعرات

cells  الحشرات معظم في دجتو ال وهي . 

 : بالدم عالقة لها التي واألنسجة األعضاء

 تحت طبقة أو اكتودرم طبقة من تنشأ كبيرة خاليا عن عبارة وهي :Oenocytes الخمرية الخاليا  -1

 خاليا بقاعدة وثيقا التصاقا ملتصقة تظل وأحيانا البطنية التنفسية الفتحات من بالقرب  )البشرة( دالجل

 الجلد تحت طبقة عن وتنفصل الدموي التجويف في الخاليا هذه تبرز أخرى حاالت وفي الجلد، تحت

 . استرنه فوق تمتد وقد البلورا غشاء انبيج على عقلي ترتيب ذات كتالا  لتكون

 األرضية الحشرات من كثير في األعضاء هذه تولد :Photogenic organs للضوء المولدة األعضاء -2

 العضو وتركيب .نحةجاأل غمدية فصائل بعض في كما الجسم من معينة مناطق من الضوء تشع التي

 رقيقة بنافذه العضو مكان يغطي حيث الخارج من مالحظته يمكن ولكن التعقيد من كبيرة ةجدر على

 الجليد من شفافة

 . خراجالا أعضاء مع شرحها سبق وقد : Nephrocytes الكلوية الخاليا  -3

 . خراجالا أعضاء مع شرحها سبق وقد :Fat body الدهني الجسم  -4

         Blood circulation الدموية الدورة

 : يلي كما الحشرات ألسام في الدموية الدورة تتم

 وذلك diastole االنبساط حركة أثناء القلب حجرات داخل إلى القلبي حول التجويف من الدم ينسحب -1

 . الجانبية الفتحات طريق عن
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 على الصمامات وتعمل Systole االنقباض حركة أثناء القلب حجرات داخل الرأس هةج إلى الدم يندفع -2

  . أخرى مرة قلبي حول التجويف إلى هجخرو عدم وكذلك الخلف إلى القلب في الدم وعجر عدم

 . المفتوح طرفه طريق عن الرأس إلى ويندفع األورطة إلى الدم يصل -3

 األعضاء طريق عن لها المقابلة التجاويف من لجواألر نحةجواأل االستشعار قرون إلى الدم يندفع -4

 الحافة إلى طريقها تأخذ الجناح داخل الدم دورة أن ويالحظ قواعدها عند تولد التي المساعدة النابضة

 وتأخذ الضلعي وتحت الضلعي العرق في المولودة األنبوبية القنوات طريق عن للجناح يةجالخار

 . العصبي حول التجويف إلى الدم يندفع وكذلك الجناح، عروق بقية في العكسي االتجاه

 التجويف إلى ذلك بعد يمر حيث الخلف إلى الدم دفع على البطني زجالحا لغشاء يةجالتمو الحركة تعمل -5

 . الذكر سابق الغشاء في المولودة الثقوب طريق عن الحشوي

 في المولودة الثقوب طريق عن وذلك القلبي حول التجويف إلى الحشوي التجويف من ذلك بعد الدم يمر -6

 . الدموية الدورة تستمر لكي أخرى مرة القلب إلى ومنه الظهري زجالحا غشاء

 : الدم وظائف

 : أهمها متعددة وظائف يؤدي الحشرات في الدم

 . العذراء من الكاملة الحشرة خروج بعد نحةجاأل فرد على الدم ضغط يعمل  -1

 االنسالخ عملية في تتحكم التي الهرمونات بنقل وذلك االنسالخ عملية أثناء الجليد شق عملية في يساعد -2

 . الصماء الغدد من تفرز التي

 بوظيفة الدم يقوم حيث الهاموش يرقات في كما الحشرات، بعض في التنف  عملية اتمام في الدم يساعد -3

 . لوبينجالهيمو على يحتوي ألنه تنفسية

 تقوم كما للحشرات الداخلية الطفيليات ويرقات بيض من التخلص على الملتهمة الدموية الكرات تعمل -4

 ديدةج أنسجة لبناء ) التحول( التطور أثناء histolysis األنسجة تحلل عملية في هام بدور أيضا

histogenesis. 

 مخلفات نقل على كذلك ويعمل األنسجة إلى وتوصيلها الهضمية القناة من الهضم نواتج بنقل الدم يقوم -5

 ) .مالبيجي أنابيب( خراجا أعضاء إلى الغذائي التمثيل


