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  Circulatory Systemجهاز الدوران 

تمتلك الحشرات جهاز دوران من النوع المفتوح حٌث ان الدم ٌحتل التجوٌؾ العام 

وان حركت الدم ودورانه تعتمد بصورة رئٌسٌة  Haemocoelللجسم الذي ٌعرؾ 

على نشاط الوعاء الدموي الظهري والذي ٌقع فً التجوٌؾ الظهري او المحٌط 

 Dorsalالمعزول بواسطة الحجاب الحاجز العلوي  Pericardial sinusبالقلب  

diaphragm  عن التجوٌؾ الحشويPerivisceral sinus  وفً بعض االحٌان

والذي ٌقع فوق الحبل  Ventral diaphragmهناك الحجاب الحاجز البطنً 

ؾ عن التجوٌ Perineural sinusالعصبً الذي ٌعزل التجوٌؾ السفلً أو العصبً 

الحشوي ، ان التجوٌؾ العصبً اقل حجما من التجوٌؾ األعلى ) التجوٌؾ الحشوي 

) 
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 Dorsal Vesselالوعاء الدموي الظهري 

والجزء االمامً ٌسمى  Heartٌنقسم الى جزئٌٌن رئٌسٌٌن الجزء الخلفً هو القلب 

 Aortaاالبهر

:. ٌقع فً اؼلب الحشرات فً منطقة البطن وقد ٌمتد الى منطقة Heartالقلب  – 1

فتحات تشبه الشقوق وعلى ٌحتوي القلب على  Dictyopterالصدر كما فً حشرات 

 . Incurrent Ostiaجانبً جدار القلب تسمى 

ٌبلػ عددها تسعة ازواج فً منطقة البطن وثالثة فً منطقة الصدر كما فً الرتبة 

فعددها ثالث ازواج الحواؾ االمامٌة  Muscaلذباب جنس المذكورة اما فً ا

والخلفٌة هذه الفتحات منبعجه الى داخل القلب لذلك فهً تسمح بمرور الدم الى 

.كما توجد  Systoleوتمنع خروجه عند االنقباض  Diastole الداخل عند االنبساط 

تبة كما فً بعض الحشرات من ر Excurrent Ostia فتحات من نوع اخر تسمى

Orthroptera  ولكن بدون وجود وهً فتحات زوجٌة بطنٌة جانبٌة فً جدار القلب

تالؾ الحشرات ، خارجٌا كل فتحة باخصمامات تقع الى الداخل عددها ٌختلؾ 

محاطة بمجموعة من خالٌا اسفنجٌة الشكل تعمل عمل الصمام هذه الفتحات تتسع 

ى الخارج وعندما ٌنبسط القلب عندما ٌتقلص القلب لذلك فهً تسمح بمرور الدم ال

 تؽلق هذه الفتحات لمنع دخول الدم الى داخل القلب .

لكنها تحتوي Excurrent Ostia ال ٌوجد   Dictyopteraفً معظم حشرات 

التً بواسطتها الدم ٌخرج من القاب ،اما فً  Segmental Vesselesاوعٌة حلقٌة 

Blattaria ربعة فً منطقة البطن ، وفً فٌوجد منها اثنان فً منطقة الصدر وا

حشرات اخرى توجد البطنٌة فقط كما فً الرعاشات تمر هذه االنابٌب بٌن العضالت 

ثم تتفرع فرعٌا الى تفرعات دقٌقة فً داخل االجسام  Alary Muscleالجناحٌة 

الدهنٌة اما عند منشئ هذه االوعٌة هناك مجموعة من الخالٌا التً تؽلق هذه االنابٌب 

 ل الدم الى القلب .لمنع دخو

عند مقدمة القلب ٌستمر الوعاء الدموي الظهري بشكل انبوبة  Aortaاالبهر  – 2

ئ   بسٌطة ال تحتوي على فتحات االوستٌا لكنها ذات فتحة تفتح فً منطقة الرأس أو 
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وؼمدٌه  وحرشفٌة والمستقٌمة  قدمة الصدر ، فً بعض الرتب مثل الرعاشات

  Diverticulumاالجنحة ربما هناك امتداد من االبهر من الجهة الظهرٌة ٌسمى 

وهذا االمتداد مرتبط باألعضاء النابضة المساعدة التً تساعد على دوران الدم داخل 

 االجنحة 

 Alary Muscles and Dosrsalهري ظالعضالت الجناحية والحجاب الحاجز ال

agmDiaphr  

ترتبط بالقلب ارتباطا وثٌقا العضالت الجناحٌة التً تمتد من احد جانبً الجسم الى 

الجانب األخر اسفل القلب مباشرة والتً تبدو طبقة عند منشأها على التركات ثم 

تتوسع عن الخط الوسطً للقلب وان العضالت بالقرب من التركات هً التً تتقلص 

األنسجة الرابطة وقد ترتبط مباشرة الى جدار وتنبسط كما ترتبط هذة العضالت ب

القلب كما فً حشرات ثنائٌة االجنحة بدل من منطقة االتصال اسفل القلب عدد هذة 

وقد ٌصل عددها الى عشرة ازواج فً منطقة البطن العضالت ٌختلؾ اٌضا 

وزوجان فً منطقة الصدر كما فً رتبة مستقٌمة االجنحة تشكل العضالت الجناحٌة 

رابط ؼشائً ؼٌر كامل التكوٌن جانبٌا لذلك فان التجوٌؾ الظهري ٌتصل  كنسٌج

 بالتجوٌؾ الحشوي جانبٌاً.

  Ventral Diaphragmالحجاب الحاجز البطني 

عبارة عن حاجز افقً ٌقع مباشرة فوق الحبل العصبً فاصال التجوٌفٌن الحشوي 

والعصبً وموجود فً العدٌد من ٌرقات بالؽات الرتب شبكٌة وؼشائٌة ومستقٌمة 

فً بقٌة الرتب ، االجنحة ورتبة الرعاشات وكذلك رتبة ثنائٌة االجنحة وؼٌر موجود 

عدى فً رتبة حرشفٌة  ل حلقة ماسترنات عند نقطة واحدة لكجانبٌا ٌتصل باال

االجنحة فهناك عدة نقاط اتصال لذلك هناك فتحات جانبٌة تصل التجوٌفٌن الحشوي 

ٌوجد هذا الحاجز فً اؼلب الرتب فً منطقة البطن فقط لكنة ٌمتد الى والعصبً 

منطقة الصدر كما فً رتبة مستقٌمة االجنحة .حركة هذا الؽشاء عضلٌة اما الفعل 

ن دورة تقلٌل عدد التقلصات حٌث تركٌب هذا الحجاب عبارة عن ؼشاء العصبً ٌكو

 رقٌق ٌحتوي على الٌاؾ عضلٌة وخاصة فً منطقة البطن .
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 للرلفلفقفقثفقث Accessory Pulsating Organsاألعضاء النابضة المساعدة 

ٌعمل بواسطة  هٌُعد الحجاب الحاجز البطنً من األعضاء النابضة المساعدة ألن

من  هوانبساط الٌافه العضلٌة حٌث ٌتحرك نتٌجة لذلك حركة دورٌة تتج انقباض

االمام الى الخلؾ مما سبب حركة الدم داخل التجوٌؾ العصبً متجها نحو مؤخرة 

الحشرة واثناء ذلك ٌصعد الدم الى التجوٌؾ الحشوي ثم الظهري وذلك من خالل 

والظهري ٌدخل الدم الى  جانبً الحجابٌن البطنًالفتحات الجانبٌة التً تقع على 

ٌُعد عضوا نابضا رئٌسٌا ٌحرك الدم فً التجوٌؾ الجسمً .  الوعاء الدموي الذي 

ة ظهناك اعضاء نابضة اخرى تكون مرتبطة فً التجوٌؾ الدموي وتساعد بالمحاف

ففً الصدر االوسط وفً بؽض االحٌان  ةفً اطراؾ الحشر هعلى ضخ الدم ودوران

ل عن دوران الدم فً االجنحة والتً ئوو نابض مسفً الصدر الخلفً ٌوجد عض

تسمى االعضاء النابضة الصدرٌة وتوجد عادة فً صدر الحشرات السرٌعة الطٌران 

الى  هٌتكون كل من عضو نابض ٌدفع الدم الوارد من االبهر الى االجنحة ثم ٌسحب

لعضو االبهر ثانٌة من االمثلة عن بعض االعضاء النابضة المساعدة الصدرٌة هو ا

النابض الصدري فً الرعاشات الذي ٌتكون من فراغ دموي ٌفتح عن طرٌق فتحة 

الذي ٌوجد فً نهاٌة  Ampullaموجودة فً اعلى فراغ كٌسً  Ostiaطرفٌة 

فأن الفتحة الطرفٌة تفتح وبالتالً ٌنسحب الدم النابض معترض االبهر وعند انبساطه 

ره ؼٌر مباشرة ٌنسحب الدم من الفراغ الدموي الموجود اسفل التركات وبصو

 الموجود فً االجنحة 
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  Insect Haemolymphالدم في الحشرات 

  Bloodومن خالٌا الدم  Plasma Fluidٌتكون الدم فً الحشرات من البالزما 

cells  (Haemocytes  ) 

   Haemocytesخاليا الدم 

سوؾ ٌتم التعرؾ علٌها فً درس هناك انواع عدٌدة من خالٌا الدم فً الحشرات 

العملً ، ومن المالحظات االخرى حول خالٌا الدم فً الحشرات هو ان عدد خالٌا 

الدم الموجودة فً السائل الدموي ٌتؽٌر باستمرار وخالل فترات قصٌرة وعلى 

العموم فان عدد هذه الخالٌا ٌكون عالً قبل االنسالخ وٌقل بعد االنسالخ ومن 

خالٌا الدم فً الٌرقات قبل انسالخها وقبل التعذر مباشرة وفً  االمثلة على عدد

  Sarcophogaالعذراء بعد تكوٌنها هو المثال التالً فً حشرة 

 mm/0888الٌرقات       
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 mm/34000الٌرقات قبل التعذر 

 mm/12000عذراء حدٌثة التكون 

خالٌا عالقة فٌه من ناحٌة اخرى تتواجد خالٌا الدم فً السائل الدموي اما بشكل 

 )خالٌا حرة(أو تكون ملتصقة على سطح االنسجة الداخلٌة المختلفة .

 *وضائؾ خالٌا الدم )تعطى فً الدرس العملً (

  Plasma Fluidبالزما الدم أو سائل البالزما 

 التركٌب الكٌمٌائً لبالزما الدم فً الحشرات:

 % من 28وبحدود  %من الوزن الكلً للجسم 22-42: ٌشكل نسبة  الماء – 1
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: تختلؾ نسبتها باختالؾ الحشرات حٌث ٌتراوح نسبة تواجد البروتٌنات  – 2

% حٌث تكون فً معظم الحشرات بحدود  6.6 -1البروتٌنات فً سائل البالزما من 

% كما تختلؾ نسبة البروتٌن فً الدم حسب مراحل تطور الحشرة حٌث ٌزداد 5

تركٌبها قبل التعذر وٌقل فً دور العذراء كما توجد اختالفات فً نوع وكمٌة 

البروتٌن فً كل من االناث والذكور )مثال ٌحتوي دم االناث على البروتٌن االنثوي 

Vitellogenin  كما ان العدٌد من انواع البروتٌنات تكون مرتبطة اما مع السكرٌات)

 او مع الدهون .

 Glycosidase: توجد فً الدم انزٌمات مختلفة مثل انزٌمات األنزٌمات  – 3

وأنزٌمات االكسدة  JH –Esterasesوانزٌمات  Trehalaseوانزٌم 

Dehydrogenases  تتواجد انزٌمات التً تشترك فً اكسدة السكرٌات كذلك

Phenolases  مثل انزٌمTyrosinase المسؤول عن ؼمق لون الدم او اسوداده 

 عند تعرض الحشرات للهواء.

على تركٌز عالً من  ئةتواحا : ٌمتاز دم الحشرات ب االحماض االمٌنٌة – 4

االحماض االمٌنٌة التً مصدرها الؽذاء او الفعالٌات الحٌوٌة فً داخل انسجة الجسم 

% من مجموع 65-35بٌن  تتراوح نسبة االحماض االمٌنٌة فً دم الحشرات ما

حامض امٌنً موجود بشكل  15المركبات الناٌتروجٌنٌة ؼٌر البروتٌنٌة كما ٌوجد 

ون االحماض الدهنٌة والبروتٌنات ذات اهمٌة فً تصنٌؾ حر فً بالزما الدم ) تك

االحماض االمٌنٌة حسب مراحل  الحشرات إلى حد النوع ( كما تختلؾ نسبة تواجد

 .Tyroiinمثال ذلك  التطور

الدهون بانواع مختلفة فً بالزما دم الحشرات كما فً الدهون :توجد الدهون – 5

والدهون المرتبطة مع البروتٌنات تزداد  هالمتعادلة والستٌروالت والدهون المفسفر

كمٌة الدهون فً الدم اما نتٌجة تحلل االجسام الدهنٌة فً احد مراحل التطور اوعند 

 اخذ الحشرة وجبة ؼنٌة بالدهون وتقل كمٌتها بالدم عند الجوع .

الذي ٌتحلل  Trehalose:ٌتمٌز دم الحشرات بوجود سكر  الكاربو هٌدرات – 6

فً داخل االنسجة لٌتحول الى جزٌئتٌن من سكر  Trehalaseبواسطة انزٌم 
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الكلوكوز وٌستخدم إلنتاج الطاقة ، كما ٌحتوي بالزما الدم على انواع اخرى من 

السكرٌات االحادٌة والثنائٌة كما توجد كمٌات كبٌرة من السكرٌات فً دم الحشرات 

 . Glycoprotein مع البروتٌنات مكونة 

 : ةالمواد ؼٌر العضوٌ – 7

االٌونات السالبة :الكلور هو االٌون السالب االكثر شٌوعا فً دم الحشرات  - أ

حٌث ٌكون تركٌزه عالً فً الحشرات ما عدى الحشرات الكاملة الشكل ، 

 % من مجموع االٌونات فً دم الحشرة.18حٌث ٌوجد بتركٌز اقل من 

م االٌونات الموجبة :الصودٌوم هو االٌون الموجب االكثر شٌوعا فً د - ب

الحشرات باستثناء الحشرات الحرشفٌة والؽشائٌة االجنحة التً ٌكون تركٌزه 

% اما تركٌز البوتاسٌوم عادة اقل من الصودٌوم حٌث ٌتراوح تركٌزه 18فٌها 

 %.18-2ما بٌن 

 ؟سؤال ماهي فوائد االيونات

 على التوازن االٌونً الضروري لنشاط وفعالٌة االنسجة المختلفة . ظالحفا -1

 مساعدة لنشاط االنظمة االنزٌمٌة .كعوامل  -2

 االٌونات قد تكون جزء مكمل لبعض المركبات العضوٌة . -3

وعلى العموم فان التراكٌز االٌونٌة فً دم الحشرات تكون متشابهة فً ادوارها 

الٌرقٌة والبالؽة وٌحتوي دم معظم الحشرات على بعض العناصر المعدنٌة االخرى 

 لحدٌد والزنك والمنؽنٌز.ولكن بتراكٌز منخفضة جدا مثل ا

ان لود الدم فً الحشرات اما عدٌم اللون او اخضر او مصفر وٌمتاز  الصبؽات: – 0

وترجع هذه االلوان إلى االصباغ فً معظم الحشرات النباتٌة التؽذٌة بالون االخضر 

 النباتٌة مثل صبؽة الكاروتٌن والزانثوفٌل .

 ٌعطً اللون االحمر الفاتح . Chironomusكما ان الهٌموؼلوبٌن فً دم الحشرة 
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 : وضائف بالزما الدم

نقل المواد المختلفة الى انحاء الجسم المختلفة وكنواتج الهضم من القناه  -1

الهضمٌة كما ٌنقل مختلؾ التحوٌل الؽذائً من االنسجة الى اعضاء االخراج 

 .كما ٌنقل الدم الهرمونات من الؽدد المفرزة الى االنسجة المستهدفة 

ٌعمل الدم كخزٌن لبعض المواد ولو لفترة قصٌرة مثل خزن السكر الثنائً  -2

Trehalos  والحوامض االمٌنٌة إلنتاج البروتٌنات مثل بروتٌن

Vitellogenin  او لخزنTyrosin  إلنتاج مركباتQuinones  الضرورٌة

 لتصلب جدار الجسم .

ٌكٌة إلتمام فعالٌات لبالزما الدم وضٌفة هٌدرولٌكٌة ،لسائل الدم وضٌفة هٌدرول -3

شرة عند االنسالخ او احداث تمزق فً ق حٌوٌة هامة مثل شق جدار الجسم

البٌضة لخروج الٌرقة كما ٌنضم ضؽط الدم المسلط على القصبات واالكٌاس 

الهوائٌة وٌساهم فً توسٌع جدار الجسم الجدٌد كذلك فرد االجنحة بعد خروج 

الهٌدرولٌكً لبالزما الدم ناتج عن الكاملة من العذراء وقبل تصلبها الضؽط 

 انقباض وانبساط عضالت الجسم.

 :Blood Circulationالدورة الدموية 

ان لدوران الدم داخل الجسم للحشرة اهمٌة فً انجاز الوظائؾ المذكورة اعاله وتتم 

 الدموٌة داخل جسم الحشرة كما ٌلً : ةالدور

نحو االمام ومن ثم الى االبهر الذي ٌقوم القلب بسحب الدم من منطقة البطن ودفعة 

 ٌفرغ الدم فً فراغ الرأس ٌقوم القلب بعملة هذا كما ٌلً:

عندما ٌمتلئ التجوٌؾ الظهري او المحٌط بالقلب بالدم تنبسط الؽرؾ القلبٌة 

(Diastole وٌؤدي ذلك الى فتح جمٌع الصمامات األذٌنٌة )  والبطنٌة لها . فٌقل

الضؽط داخلها مقارنة بخارجها فٌندفع الدم من التجوٌؾ المذكور لٌمأل الؽرؾ القلبٌة 

 مارا عبر الفتحات األذٌنٌة .



 اعداد الدكتور خميس عبود عليوي                                                 المحاضرة السدسة   

(ابتداءاً من الؽرؾ الخلفٌة حٌث تضؽط ما  Systoleٌبدأ القلب بعملٌة االنقباض )

ستٌة ( لذلك اال ٌجد الدم بداخلها من دم وتنؽلق الصمامات االذٌنٌة ) الفتحات االو

عبر الصمام طرٌقا اال ان ٌندفع نحو الؽرفة التالٌة من االمام مارا بالفتحة البطنٌة 

 البطنً .

الؽرفة االخٌرة تبدء باالنقباض بدورها حٌث تنؽلق فتحات  هبعد ورود الدم الى هذ

التالٌة نحو االمام االوستٌا والفتحة البطنٌة المرتبطة بها خلفٌا فٌندفع الدم الى الؽرفة 

الؽرفة المنقبضة ......وهكذا الى ان  همارا بالفتحة البطنٌة والتً تقع فً مقدمة هذ

ٌصل الدم الى االبهر ومنه الى تجوٌؾ الرأس أو من خالل االوعٌة الخلفٌة ثم ٌدخل 

الدم الى التجوٌؾ الحشوي بفعل اختالؾ الضؽط للدم الذي ٌكون واطئا فً هذا 

 هناك ٌنساب الدم الى التجوٌؾ العصبً أو البطنً .التجوٌؾ ومن 

وعن طرٌق حركت الحجاب الحاجز البطنٌة المتموجة من االمام الى الخلؾ ٌتحرك 

الدم فً هذا التجوٌؾ نحو الخلؾ اما الحجاب الحاجز الظهري الذي ٌكون محدبا فً 

ٌصبح  ، وعندما تتقلصالحالة االعتٌادٌة او عندما تنبسط العضالت الجناحٌة 

مسطحا وٌؤدي هذا التسطح الى زٌادة حجم التجوٌؾ المحٌط بالقلب وٌقل حجم 

التجوٌؾ الحشوي ونتٌجة اختالؾ الضؽط فً التجوٌفٌن حٌث ٌكون اعلى فً 

التجوٌؾ الحشوي منة فً التجوٌؾ الظهري ، فً اللحظة التً تكون الؽرؾ القلبٌة 

 تستمر دورة الدم داخل الجسم . فً حالة انبساط فٌدخل الدم الٌها........وهكذا

 


