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   The Respiratory Systemالجهاز التنفسً  

تتنفس غالبٌة الحشرات عن طرٌق فتحات خارجٌة ٌدخل عن طرٌقها الهواء وتعرف 

 وتوجد على جانبً الصدر والبطن فً منطقة البلورة . Spiraclesبالثغور الهوائٌة 

تتصل بمجموعة من االنابٌب الدقٌقة التً تتفرع داخل الجسم تفرعات اصغر وتنتشر 

نهاٌة هذه  Tracheaeعلى مختلف االعضاء واالنسجة وتعرف بالقصبات الهوائٌة 

وهذه تصل الى خالٌا الجسم  Tracheolesالقصبات رفٌعة جدا تعرف بالقصٌبات 

ٌحصل تبادل عن طرٌق الدم كما  مباشرة وعن طرٌقها ٌحدث تبادل الغازات )أي ال

 هو الحال فً الحٌوانات الفقرٌة الراقٌة (.

تكون الثغور التنفسٌة فٌها مقفلة فهً تتنفس عن طرٌق  الحشرات المتطفلة داخلٌا

 تبادل الغازات عن طرٌق جدار الجسم 

  The Spiraclesالثغور التنفسٌة 

 وهً فتحات زوجٌة فً جدار الجسم توصل القصبات 

 الهوائٌة فً منطقة البلورة فً الصدر والبطن ،وقد 

 توجد فً بعض الحشرات على التركات كما فً النمل والذباب 

  ٌختلف عدد الثغور التنفسٌة باختالف الحشرات ولكنها 

 ال تزٌد عن عشرة ازواج.     
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 ) فً مستقٌمة االجنحة )وهً حشرة غٌر متخصصة 

حدهما بٌن الصدر االول والثانً والزوج توجد عشرة ازواج زوجان فً الصدر ا

الثانً بٌن الصدر الثانً والثالث ، تقع بقٌة الثغور الثمانٌة أزواج على حلقات البطن 

 االولى بواقع زوج على كل حلقة .

  الكٌوتكل تكون محاطة بطوق كٌوتكل )والفتحة قد تكون مستدٌرة أو فتحة

 بٌضوٌة أو على هٌئة شق صغٌر .

 الصدر اكبر الثغور حجم ،ثم ٌصغر الحجم تدرٌجٌا إلى نهاٌة الزوج االول ف ً

 البطن 

  فً القمل زوج واحد فً الصدر وستة فً البطن 

فً هدبٌة األجنحة زوج أو زوجان من الثغور على الصدر وزوجان على البطن فً 

 الحشرات القشرٌة فٌها زوج واحد من الثغور التنفسٌة .

 أزواج فً ذات الجناحٌن اقل من ثمانٌة

 فً جمٌع الحشرات الحلقة الصدرٌة االولى ال توجد فٌها ثغور تنفسٌة 

  لكل ثغر جهاز تنظٌمً ٌتحكم فً دخول الهواء الى القصبات الهوائٌة ثم

خروجه ٌتكون من صفٌحتٌن متحركتٌن ٌحصران بٌنهما فتحة الثغر تصل 

 هاتٌن الفتحتٌن بعضلة قافلة .

   or TracheolesThe Tracheaeالقصبات الهوائٌة 

توصل فتحات الثغر إلى قنوات انبوبٌة مرنة ذات لون فضً مملؤة بالهواء تعرف 

وهذه تتفرع الى افرع اصغر عدٌدة ثم اصغر وتنتشر بٌن جمٌع بالقصبات الهوائٌة 

 أجهزة واعضاء الجسم .

 The Air Sacsاألكٌاس الهوائٌة 

رقٌقة  هصنع انتفاخات كٌسٌأحٌانا تتسع القصبات الهوائٌة فً بعض اجزائها لت

الجدران ، توجد األكٌاس الهوائٌة فً غالبٌة الحشرات المجنحة وال توجد فً 
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الحشرات  غٌر المجنحة وتعتبر كمخزن للهوا لتغذٌة العضالت التً تحتاج كمٌات 

 كبٌرة من الهواء .

العاملة تقسم الحشرات بالنسبة الى عدد الثغور التنفسٌة الموجودة وعدد الثغور 

 والمقفلة الى قسمٌن :

حشرات تالشى واحد أو اكثر من أزواج الثغور ٌطلق علٌها حشرات ناقصة  . أ

 مثل بعض انواع الحشرات القشرٌة .  Hypopneusticالثغور التنفسٌة

حشرات ٌوجد بها عشرة ازواج من الثغور التنفسٌة ) الكاملة والمقفلة (.  . ب

 ضام توزٌعها وهذه تقسم حسب عدد الثغور العاملة ون

 Holopneusticحشرات ذات جهاز تنفسً كامل فً عدد الثغور الكاملة  .1

 .وفٌها عشرة ازواج من الثغور وجمٌعها عاملة وتوجد فً معظم الحشرات 

وهً التً ٌنقص عدد  Hemipneusticحشرات ذات جهاز تنفسً ناقص .2

 الثغور زوج أو زوجان.

ها ٌتم التنفس من خالل وفٌ Apeneusticحشرات ذات جهاز تنفسً مقفل  .3

 جدار الجسم او عن طرٌق خٌاشم كما فً الحشرات المائٌة

 مٌكانٌكٌة التنفس:.

وٌتم التنفس عن طرٌق تبادل الغازات بٌن الهواء الجوي الداخل إلى الجسم وبٌن 

 جدار خالٌا االنسجة )اخذ االوكسجٌن وطرح ثانً اوكسٌد الكاربون وبخار الماء (.

  Deffusionد على عملٌة االنتشار هذا التبادل ٌعتم

 عند الراحة تكون الثغور التنفسٌة مقفلة والقصٌبات الهوائٌة مملؤة بالهواء ما 

بات الهوائٌة الموجودة نهاٌاتها بٌن خالٌا االنسجة فأنها تكون مملؤة ٌعدى القص

بالسائل القصبً الهوائً ، وعند الطٌران او القٌام بمجهود أو لزٌادة التمثٌل 

العضالت وزٌادة تكوٌن حامض  الغذائً فأن ذلك ٌؤدي الى زٌادة نشاط

زموزي داخل االنسجة تها مما ٌتسبب فً زٌادة الضغط االكتٌك فً أنسجالال

فٌتحرك السائل القصبً الهوائً الموجود فً نهاٌة القصٌبات الهوائٌة وٌدخل 

حل محل السائل الى االنسجة فٌندفع الهواء الموجود فً القصٌبات الهوائٌة وٌ

وبذا ٌصل الهواء المحمل باألوكسجٌن الى انسجة الجسم فً القصٌبات الهوائٌة 
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وعندما ٌقل وٌتم تبادل الغازات وٌخرج من االنسجة ثانً أوكسٌد الكاربون .

نشاط الحشرة وترتخً العضالت ٌقل تكوٌن حامض الالكتٌك فٌها وٌنخفض 

ل القصبً مرة ثانٌة الى الضغط االزموزي داخل االنسجة فٌرجع السائ

 القصبات الهوائٌة .

  ٌحدث الزفٌرExpiration  عند انقباض جسم الحشرة نتٌجة انقباض العضالت

وتقل سعتها وٌزداد مما ٌتسبب عن ذلك ارتفاع الضغط على القصبات الهوائٌة 

ضغط الهواء داخل الجهاز القصبً عن الضغط الجوي فتنتفخ الثغور وٌندفع 

 لى الخارج .الهواء منها ا

  تحدث عملٌة الشهٌقInspiration  ًعندما ٌنبسط الجسم وٌقل الضغط الداخل

للدم على القصبات الهوائٌة فتزداد سعتها وٌقل الضغط للهواء داخلها عن 

الضغط الجوي فٌندفع الهواء الخارجً داخال فتحة الثغر وٌمأل القصبات 

 الهوائٌة .

  الضغط الداخلً والخارجً للهواء.ٌقفل الثغر التنفسً عندما ٌتوازن 

  ٌخرج ثانً اوكسٌد الكاربون بعد عملٌة تبادل الغازات وٌنتشر فً فراغ الجسم

ثم ٌخرج اما عن طرٌق الثغور التنفسٌة او عن طرٌق الكٌوتكل )فً الحشرات 

 ذات الكٌوتكل الرقٌق (أو من بٌن الحلقات 

 الجسم بعملٌة أنتشار  فً الحشرات المائٌة ٌتم التنفس أما عن طرٌق جدار

األوكسجٌن الذائب فً الماء خالل جدار الجسم أو عن طرٌق الخٌاشم التً 

تحتوي على دم وهً مغطاة بجدار رقٌق فٌحدث تبادل الغازات بطرٌقة 

 االنتشار اٌضا.


