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 فوائد دراسة علم فسلجة الحشرات 

افادت االبحاث التي اجريت على الحشرات من الناحيه الفلسجيه الى تفسير مقاومة  -1

 بعض انواع النباتات الى االفات وخاصة عند معرفة االحتياجات الغذائية للحشرة.

وخاصة على  mode of actionتفيد في معرفة كيفية او طريقة تأثير المبيدات  -2

االجهزه العصبيه كما ان دراسة التركيب الكيمياوي للكيوتكل في تحضير المبيدات 

 لكي تكون اكثر تاثيرا من ناحية نفاذها الى داخل الجسم عن طريق الجدار. 

لدراسات البيئيه والحياتيه تفسير بعض النتائج التي يتم الحصول عليها من ا -3

والسلوكيه وغيرها حيث كثيرا ما يرتبط التفسير بالمعلومات الفسلجيه المتوفره حول 

 تلك الحشره التي اجريت عليها الدراسه. 

الى االستفادة منها في المصائد  sense organsادت دراسة اعضاء الحس  -4

 الكميائيه والضوئيه.

( IGRلتوصل الى جيل جديد من المبيدات )دراسة هرمونات الحشرات ادت الى ا -5

 وتحديد طرق تأثيرها. 

التوصل الى ابتكار طرق جديده في المقاومه عن طريق معرفة حصول بعض  -6

 التفاعالت الكميائيه الموجوده فقط في الحشرات دون الكائنات الحية االخرى. 

 التوصل الى وجود الفرمونات واالستفاده منها في مقاومة الحشرات.  -7

 

   Insect integumentجدار الجسم في الحشرات : 

 اهمية جدار الجسم في الحشرات : 

ان الكيوتكل في الحشرات هو احد مميزات صنف الحشرات والمسؤول بصفة رئيسيه 

عن نجاح هذه المجموعه من الحيوانات فهو احد العوامل الرئيسه في بقاء وقدرة 

 ه ولالسباب التالية. الحشرات العاليه في تحمل البيئات المختلف

الحشرات من الحيوانات الالفقريه التي التمتلك هيكل عظمي ولكن تمتلك بدال منه  -1

يساعد في حركة االطراف   Exoskeletonجدار جسم يسمى بالهيكل الخارجي 
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كاالرجل واالجنحه التي تعتمد في حركتها على العضالت التي تستخدم جدار الجسم 

 كدعامه لها عند تقلصها وانبساطها او عملها في تحريك االرجل او االجنحه. 

جدار الجسم في الحشرات يمنع فقدان ماء الجسم اي  له دور في حفظ المحتوى  -2

 المائي داخل جسم الحشرات. 

عداء الحيويه وخاصة الحشرات التي تمتلك هيكل خارجي حماية الحشره من اال -3

 قوي من التغذية عليها او وضع البيض عليها. 

حماية انسجة الحشره الداخليه من االضرار الميكانيكيه او الفيزيائيه التي تتعرض  -4

 لها الحشره اثناء حركتها. 

 حماية الحشره من التعرض المباشر للمواد السامه الموجوده في البيئه.  -5

الهيكل الخارجي له اهميه في حفظ القناة الهضميه االماميه والخلفيه من التخدش  -6

 بالمواد الغذائيه الصلبه او البراز وذلك النها اي القناتين يبطنهما الكيوتكل. 

 عها من االنطواء او االنسداد. الكيوتكل يبطن القصبات الهوائيه وبهذا يمن -7

الهيكل الخارجي يعطي لون للحشره يساعدها في التخفي من االعداء وهذا نوع من  -8

 انواع التكيف للبيئه .

في بعض الحشرات يساعد الهيكل الخارجي للحشره في التزاوج حيث يساعد  -9

 الحشره في التعرف او ايجاد الجنس االخر. 

وطبقه   cuticleمن  طبقتين رئيسيتين طبقه خارجيه يتكون جدار الجسم في الحشرات 

وان طبقة الكيوتكل هي نتاج طبقة البشره ويقع تحت  Epidermisداخليه )البشرة( 

وان  Basement memberaneهاتين الطبقتين غشاء يسمى بالغشاء القاعدي 

ات الكيوتكل غالبا ما يوصف بانه ماده غير حيه وفي الحقيقه يخترق الكيتوتكل قنو

تمتد من خاليا البشره السفلي وتفتح   pore canalدقيقه مساميه بروتوبالزميه تسمى 

 هذه القنوات للخارج ويحتوي ايضا على اعضاء الحس. 

 طبقات الكيوتكل 

 يتكون الكيوتكل من طبقتين رئيسيتين: 

 : طبقه سميكه  procuticleطبقة الكيتوكل االولي  -1



3 
 

 : طبقه خفيفه  Epicuticleطبقة الكيوتكل السطحي  -2

بعد عملية االنسالخ تكون الثلث او النصف الخارجي من طبقة الكيوتكل االولي اصلب 

والطبقه التي اسفلها تسمى بالكيوتكل  Exocuticleوادكن وتسمى بالكيوتكل الخارجي 

وفي بعض الحشرات تشخص طبقه خفيفه جدا بين الكيوتكل  Endocuticleالداخلي 

 Mesocuticleمى الكيوتكل الوسطي الخارجي والداخلي تس

 اما الكيوتكل السطحي فيتكون من  

 cement layerالطبقه السمنتيه  -أ

   wax layerالطبقه الشمعيه   -ب

  cuticulineطبقة الكيوتكيولين  -ت

 التركيب الكيمائي لطبقة الكيوتكل: 

من الوزن الجاف للكيوتكل وتتركز في  %5: تشكل حوالي  chitinمادة الكايتين  -1

طبقة الكيوتكل الداخليه والكايتين وهي عباره عن سكريات معقده نايتروجينه التذوب 

في الماء  او الحوامض المخففه , ومادة الكايتين غير مسؤوله عن صالبه الجسم 

-Nة تكوين الكايتين والتتواجد مادة الكايتين في طبقة الكيوتكل السطحي. وان وحد

acetyl glucosamin  .تكون مرتبطه مع البروتينات الموجوده في الكيوتكل 

من البروتينات  %50: يحتوي جدار الجسم على اكثر من  proteinsالبروتينات  -2

على اساس الوزن الجاف ويسمى البروتين المستخرج من كيوتكل الحشره اسم 

arthropodin   الماء الساحن ويتحول الى ويكون قابل للذوبان فيsclerotin  في

طبقة الكيوتكل الخارجي وان طبيعة هذا البروتين صلب وال يمكن استخالصه بشكل 

الذي  Risilinنقي , ومن البروتينات االخرى التي تتواجد في جدار الجسم بروتين 

وهوغير ذائب واليتصلب  Ruber like proteinيتميز بمرونته العاليه لذا يسمىى 

لذلك يتواجد عند مناطق اتصال   Taniningاو   sclerotizationند عملية التصلب ع

االجنحه بجدار الجسم او عند مناطق اتصال االرجل وخاصه ارجل القفز كما يتواجد 

بكميات عاليه في منطقة الكيوتكل الداخليه مما يعطيها المرونه في حين طبقة الكيوتكل 

 نهاية اتصال العضالت بجدار الجسم. الخارجي غير مرنة ويتواجد عند 
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تتواجد هذه الماده في جدار جسم بعض يرقات الحشرات   limeمادة الكلس او  -3

 المائيه وبعض عذارى حشرات رتبة ثنائيه االجنحه ) كاربونات الكاليسوم ( .

 من المكونات االخرى التي تتواجد بنسة قليله  -4

 رئيسي  الدهون وخاصة في طبقة الكيوتكل السطحي بشكل -أ

مكونات العضويه مثل المغنيسوم والبوتاسيوم والصوديوم والفوسفات والكاربونات  -ب

والفينوالت واالنزيمات واالصباغ واحماض راتنجيه وبروتينات دهنيه وبارافينات 

 واحماض دهنيه مشبعه وغير مشبعه وبروتينات دهنيه .

  Epicuticleالتركيب الكيمائي لطبقة الكيتوكل السطحي 

: تحتوي على احماض راتنجيه تشبه مادة الشيالك  cement layerبقه السمنيته الط -1

وعلى بروتينات مرتبطه في بعض الدهون واصل تكوين هذه الطبقه من الغدد الجلديه 

dermal gland . 

: عباره عن خليط من بارافينات واسترات واحماض    wax layerالطبقه الشمعيه  -2

توجد احيانا الستيروالت وان اصل هذه الطبقه من خاليا  دهنيه مشبعه وغير مشبعه كما

   Oenocytesالبشره او خاليا 

: عباره عن بروتينات دهنيه واصلها من خاليا  cuticulinطبقة الكيوتكيولين  -3

oenocytes    

  :epidermis طبقة البشره الداخليه

عباره عن صف واحد من الخاليا المتراصه ذات نوى كبيره ذات اهميه كبيره في 

 عملية االنسالخ هناك بعض خالياها اصبحت متخصصه الى 

  sense organsاعضاء حسيه  -1

 dermal glandغدة جلديه  -2

 : وهي خاليا كبيره لها عالقه بافراز البروتينات الدهنيه  oenocytesخاليا  -3
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 moulting and new cuticleدورة االنسالخ وتكوين الكيوتكل الجديد : 

formation 

ال يرافق النمو المتزايد في حجم ووزن الحشره اثناء تطورها زيادة في كيوتكل الحشره 

النه ماده غير خلويه لذلك عندما تحصل هذه الزياده في النمو ينزع الكيوتكل القديم . 

  moulting cycleاو دورة االنسالخ   moultingه تسمى ويستبدل باخر جديد بعملي

 وهذه تشمل خطوتين رئيستين 

اما الثانيه   apolysisاالولى انفصال الكيوتكل القديم عن خاليا طبقة البشره  وتدعى 

  ecdysisفهي عملية نزع ما تبقى من الكيوتكل القديم وهذه الخطوه تسمى بـ 

 خطوات عملية االنسالخ 

رات في خاليا البشره نتيجة انقسامها انقسامات اعتياديه حيث تصبح ظهور تغي -1

متراصه وتاخذ شكل خاليا عموديه وتسحب زوائدها السايتوبالزميه من طبقة الكيوتكل 

 القديم. 

وذلك نتيجة التغيرات الحاصله  apolysisانفصال الكيوتكل القديم عن خاليا البشره  -2

 ه اعاله .في خاليا البشره المذكوره في الخطو

الذي يطلق من  moultin fluidيمال الفراغ الحاصل بسائل يسمى سائل االنسالخ  -3

خاليا البشره باستمرار لحين اكمال ترسيب وتكوين طبقة   الكيوتكيولين  يحتوي سائل 

التي تقوم بعملية هضم  chitinasesو  proteinasesاالنسالخ على االنزيمات 

 inativeطلق من خاليا البشره تكون بحاله غير نشطه )الكيتوكل القديم ولكن عندما ت

 . ) 
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يتبع افراز سائل االنسالخ افراز طبقة الكيوتكيولين حيث يحصل ذلك قبل حصول  -4

نشاط في انزيمات سائل االنسالخ واال سوف تتعرض هذه الطبقه لفعل هذه االنزيمات 

لتي تقوم باطالقها ومنها تنقل الى خاليا البشره ا oenocytesاذ تطلق من خاليا 

 وترسيبها الى الخارج. 

 

عند اكتمال تكوين طبقة الكيوتكيولين يبدا سائل االنسالخ بالنشاط وهضم الكيوتكل  -5

الداخلي في جدار الجسم القديم  وان نواتج هذا الهضم االنزيمي تمتص من خاليا البشره 

 ecdysial linesباالستفاده منها في تكوين الكيوتكل الجديد وتبدا خطوط االنسالخ 

 الضعيفه بالتكوين. 

 . procuticleعملية تكوين وترسيب طبقة الكيتوكل االولى تبدأ  -6

حصول نزع الكيوتكل القديم ) طبقة الكيوتكل الخارجي + طبقة الكيوتكل السطحي  -7

 )ecdysis  وقبل ذلك بفتره قصيره جدا تبدأ الطبقه الشمعيه بالتكوين على سطح

وعند هذه المرحله  exuviaeالكيوتكل الجديد ويسمى الكيوتكل المنزوع بجلد االنسالخ 

 وبعد االنتهاء منها مباشرة تتكون الطبقه السمنتيه فوق الطبقه الشمعيه. 

 الذي يكون مرنا. expansion تبدأ مرحلة توسيع الكيوتكل الجديد  -8

وغمق اللون نتيجة ترسب االصباغ  seclerotizationتصلب جدار الجسم الجديد  -9

 .  darkeningوالعمليه تسمى   melaninوخاصة الميالنين 

 استمرار ترسيب الكيوتكل الداخلي  -10
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تتم بتشقق الكيوتكل القديم على طول خطوط االنسالخ  ecdysisان عملية او خطوة 

وذلك كنتجة النشاط العضلي للحشره وابتالعها للماء كما في الحشرات المائيه او اخذ 

ة الصدر وعند كميه من الهواء مما يزيد من ضغط الدم الى الخارج وخاصة في منطق

تشقق الكيوتكل القديم تسحب الحشره نفسها الى الخارج ابتدا من منطقة الراس والصدر 

ثم االطراف ثم البطن يرافق نزع الكيوتكل القديم خروج االغشيه المبطنه للقناتين 

والغشاء المبطن للقصبات الهوائيه وبعد  intimaالهضميتين االماميه والخلفيه 

بقى الكيوتكل الجديد غير متسع وطري وشاحب اللون لكن يساعد االنسالخ مباشره ي

الحشره نوعا ما على الحركه وربما بفعل ضغط الدم الذي اليزال عالي وهذا يساعد 

 على توسع الكيوتكل الجديد وعند اكتمال ذلك يرجع  ضغط الدم الى الحاله العاديه .

(  والتي تتلخص  tanningاو  hardeningتحصل عملية التوسع قبل عملية التصلب )

بتحول البروتينات في طبقة الكيوتكل الخارجيه من برويتنات ذائبه فاتحه اللون 

seclerotin  الى بروتينات صلبه غامقة اللون وهو الذي يعطي صالبة جدار الجسم

 . Tyrosinفي الحشرات وذلك بمساعدة الحامض االميني 
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 في جدار جسم الحشرات sclerotizationعملية التصلب 

 

 

 

 

 

 

 

 


