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 حشرات عممي                                                                8المختبر الثامن/

الدوريم.م.استبرق محمود مهدي                                                                 
  

 Respiratory system الجهاز التنفسي )القصبي(ثانيا: 

 

التنفس في الحشرات يتم عن طريق الجياز التنفسي او القصبي الذي يتكون من جممة اجزاء          
  تعمل مشتركة وكاآلتي:

  
   spiraclesالثغور التنفسية  

ارجية التي تمثل بوابات دخول اليواء من المحيط الخارجي لداخل جسم عبارة عن الفتحات الخ       
موقعيا في صفيحة البمورا اي الغشاء الجانبي لعقل  بطنية . 8صدرية و 2ازواج  10الحشرة وعددىا 

 . الصدر والبطن ، في الصدر تكون بين العقمة االولى والثانية و الثانية والثالثة 

بطنية  او قد تختزل  6صدرية و  1اج كما في رتبة القمل القارض إذ تكون قد تقل اعدادىا عن عشرة ازو 
 الى زوجين صدريين فقط كما في البق الدقيقي .
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 تركيب الثغر التنفسي

 يتركب النوع البسيط من      

جياز  -4الدىميز  -3)أفريز الثغر( ة صفيحة حمقية تحيط بالفتحة الخارجي -2فتحة خارجية   -1
 ز غمق وفتح الثغر التنفسي .جيا -5ترشيح 

 
 انواع الثغر التنفسي 

   .simple sالثغر التنفسي البسيط  -1
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 .pocket s(المتعرج ذو الجيب )الثغر التنفسي  -2

 
   .sieve sالثغر التنفسي المنخمي -3

 
 

  .jugate s يالتنفسي االصبع الثغر -4

  
          .lipped sالثغر ذو الشفاه  -5
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   Tracheaالقصبة الهوائية 

   
  Tracheolesالقصيبة الهوائية 

 
بشكل حويصالت في القصبات الهوائية رقيقة : عبارة عن اتساع  Air sacsية االكياس الهوائ

الجدران خالية من الطبقة الكايتينية الموجودة في القصبات وظيفتها مساعدة الحشرات عمى الطيران 
  حيث تقمل من وزن الحشرات النوعي .

 
  Respiratory gillsالخياشيم التنفسية 

 ة : تشمل االنواع التالي     
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الشكل كما في حوريات ذبابة بشكل خيوط او ورقية تكون  Tracheal gillsالخياشيم القصبية  -1
الرعاشات الصغيرة اما في حوريات الرعاشات الكبيرة فتكون بشكل ثنيات في المستقيم تعرف مايس و 

 بالسمة الخيشومية .

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

 اليوائية وظيفتيا امتصاص الماء وااليونات غير العضوية كما في يرقات الياموش المائية .

 
  Circulatory systemجهاز الدوران ثالثًا: 

 من القمب واالورطة او االبير واألعضاء النابضة المساعدة جياز الدوران  يتكون    

     
  Nervous systemرابعًا: الجهاز العصبي 

 -الى :ينقسم الجياز العصبي 

 . Central nervous systemالجياز العصبي المركزي   -1
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 .Visceral nervous systemالجياز العصبي الحشوي )السمبثاوي(   -2

 .Peripheral nervous systemالجياز العصبي السطحي   -3

 

  
 

 

 

 

 


