
  Inner anatomyالتشريح الداخمي لمحشرة 

سوف يتم التركيز هنا عمى انظمة الجسم المختمفة المتمثمة باألحشاء الداخمية 
 والتي تضم اآلتي :

  Digestive systemاواًل: الجهاز الهضمي 

يختمف تركيبيًا و فسمجيًا فيما بين الحشرات التي تتغذى عمى السوائل         
عنه في التي تتغذى عمى االغذية الصمبة من خالل بعض التحورات في االجزاء 

، لكنه بشكل عام يتركب من جزئين اساسيين هما القناة  الرئيسية التي يتركب
 الهضمية وممحقاتها .

 Alimentary canalلهضمية القناة ا -1

 تتكون من االجزاء االتية:         

 oralيتكون من تجويف الفم foregut (Stomodaeum )معي امامي   - أ
cavity  البمعوم ،pharynx  والمريءesophagus   الحوصمةcrop 

 . gizzardالقانصة 

 midgut (Mesenteron.)معي وسطي )المعدة(   - ب

( تتركب من االمعاء الدقيقة Proctodaeum) hindgutمعي خمفي   - ج
 والقولون والمستقيم .

  



 
  Alimentary canal appendages ةالهضمي القناةلواحق  -2

 تمتد الى الخمف عمى جانبي المريء .  salivary glandالغدد المعابية  -1

 بين المعي االمامي والوسطي .  gastric caecumعورية االنابيب األ  -2

 تقع بين المعي االوسط والخمفي .  malpighian tubulesانابيب مالبيجي  -3

 تقع في نهاية المعي الخمفي .  rectal podsالحميمات الشرجية   -4

  
 

 

 



 

 Respiratory system الجهاز التنفسي )القصبي(ثانيا: 

ي التنفس في الحشرات يتم عن طريق الجهاز التنفسي او القصبي الذ         
  يتكون من جممة اجزاء تعمل مشتركة وكاآلتي:

  
   spiraclesالثغور التنفسية  

عبارة عن الفتحات الخارجية التي تمثل بوابات دخول الهواء من المحيط        
موقعها  بطنية . 8صدرية و 2ازواج  11الخارجي لداخل جسم الحشرة وعددها 

را اي الغشاء الجانبي لعقل الصدر والبطن ، في الصدر تكون في صفيحة البمو 
 . بين العقمة االولى والثانية و الثانية والثالثة 

 6صدرية و  1قد تقل اعدادها عن عشرة ازواج كما في رتبة القمل القارض إذ تكون 
 بطنية  او قد تختزل الى زوجين صدريين فقط كما في البق الدقيقي .



 
 

 لتنفسيتركيب الثغر ا

 يتركب النوع البسيط من      

 -3)أفريز الثغر( ة صفيحة حمقية تحيط بالفتحة الخارجي -2فتحة خارجية   -1
 جهاز غمق وفتح الثغر التنفسي . -5جهاز ترشيح  -4الدهميز 

 
 انواع الثغر التنفسي 

   .simple sالثغر التنفسي البسيط  -1



 
 .pocket s(المتعرج ذو الجيب )سي الثغر التنف -2

 
   .sieve sالثغر التنفسي المنخمي -3

 
 

  .jugate s يالثغر التنفسي االصبع -4

  
          .lipped sالثغر ذو الشفاه  -5



 
   Tracheaقصبة الهوائية ال

  

 
  Tracheolesالقصيبة الهوائية 

 
بشكل حويصالت في : عبارة عن اتساع  Air sacsاالكياس الهوائية 

القصبات الهوائية رقيقة الجدران خالية من الطبقة الكايتينية الموجودة في 
حيث تقمل من وزن الحشرات فتها مساعدة الحشرات عمى الطيران القصبات وظي

  النوعي .



 
  Respiratory gillsالخياشيم التنفسية 

 تشمل االنواع التالية :      

الشكل بشكل خيوط او ورقية تكون  Tracheal gillsالخياشيم القصبية  -1
الرعاشات الرعاشات الصغيرة اما في حوريات كما في حوريات ذبابة مايس و 

 الكبيرة فتكون بشكل ثنيات في المستقيم تعرف بالسمة الخيشومية .

      

  
زوائد انبوبية او اصبعية تحتوي عمى الدم  Blood gillsالخياشيم الدموية  -2

ية وظيفتها امتصاص الماء وااليونات غير خالية من القصيبات الهوائ
 العضوية كما في يرقات الهاموش المائية .



 
  Circulatory systemجهاز الدوران ثالثًا: 

من القمب واالورطة او االبهر واألعضاء النابضة جهاز الدوران يتكون     
 المساعدة 

     
  Nervous systemرابعًا: الجهاز العصبي 

 -الى :ينقسم الجهاز العصبي 

 . Central nervous systemالجهاز العصبي المركزي   -1



 
 .Visceral nervous systemالجهاز العصبي الحشوي )السمبثاوي(   -2

 


