
 

 

 تشریح ملخ

  تاکسونومی:

Phylum: Arthropoda 

Subphylum: Hexapoda 

Class: Insecta 

Order: Orthoptera 

Suborder: Caelifera 

 : آناتومی خارحی

توانید بدن و دانید ملخ از شاخه بندپایان است و به راحتی میقبل از شروع تشریح کمی به آناتومی خارجی ملخ دقت کنید. همونطور که می

ها اندام حرکتی اند و منشا آنهای کوتیکول منشا گرفتههای حشرات در واقع از زایدههای بند بند آن را مشاهده کنید. از آن جا که بالپا

 قطعه سر، سینه و شکم نشکیل یافته که اندام های حرکتی به سینه متصلند. 3ی حشرات از بدن ملخ مانند همهست، ساختار بند بند ندارند. نی

 

( sternite-( و شکمی)استزنیتtergite -صفحه پشتی)ترگیت 2در هر قطعه بدن اسکلت خارجی از 

ها هستند که محل ورود هوا (spiracleاسپیراکل)های بارز حشرات تشکیل یافته است. یکی از ویژگی

باشند. ویژگی مهم دیگر ملخ وجود ها که از نوع تنفس نایی است، میبه سیستم تنفسی آن

tympanum دهد.یا پرده صماخی بر روی قطعه اول شکمی است که اندام شنوایی ملخ را تشکیل می 

شود جفت بال جلویی تا حدودی چرمی ا میهها و جیرجیرککه شامل ملخ Orthopteraدر راسته  

های عقبی بزرگ ( در پاfemurهای فمور)کند. همچنین ماهیچهشده و از جفت بال عقبی محافظت می

نکته مهم دیگر تعیین جنسیت از روی آناتومی خارجی  اند که یک سازگاری برای پریدن است.شده



 

 

 گذاری نقش دارد.( هستند که در تخمovipositorی اندامی به نام اووپوزیتور )ترین بخش بدن خود دارایهای ماده در خلفیاست.ملخ

 

با استفاده از موارد مهم دیگر تشریح حشرات، بررسی فطعات دهانی است. ملخ دارای قطعات دهانی جونده است. یرای جداسازی قطعات دهانی 

( شروع کرده و به ترتیب قطعات را labiumترین قطعه یعنی البیوم)اینکار از پاییناز پنس، هر یک ار قطعات را از پایه  گرفته و بکشید. برای 

 جدا کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه تشریح:

تیز استفاده کنید. در استفاده از قیچی دقت داشته باشید که تیغه قیپی را با توانید از اسکالپل و هم ار قیچی دولبهبرای تشریح داخلی هم می

برش را از ناحیه مخرج شروع کرده و تا ابتدای سینه ادامه دهید.  های داخلی آسیب نرسد.مال موازی نگه دارید تا به اندامسطح پشتی جانور کا

 سپس اسکلت خارجی دو طرف را به سینی تشریح فیکس کنید.

 

 

 

 

 



 

 

 آناتومی داخلی:

 سیستم گوارشی: -1

      Anusمخرج =     گویند()البته به آن معده هم میMidgutروده میانی =                    Esophagusمری = 

        Rectumروده = راست                            Gastric cecaهای معدی = کیسه       Salivary glandsغدد بزاقی = 

 proventriculusپروونتریکولوس =                                              Colonکولون =                         Cropدان = چینه

 سیستم عصبی: -2

 

 Brainخورده تشکیل یافته است( = مغز) که از دو  گانگلیون به هم جوش

 Subesophagal ganglionگانگلیون زیرمری = 



 

 

 Thoracic ganglionای = گانگلیون سینه

 Abdominal ganglionگانگلیون قطعه شکمی = 

 م گردش مواد: سیست -3

 از: ندردش خونی باز هستند. چند نکته مهم در مورد سیستم گردش مواد حشرات وجود دارد که عبارتحشرات دارای سیستم گ

 .بلکه این وظیفه بر عهده سیستم نایی است های تنفسی نداردهیچ نقشی در رساندن و تبادل گاز -1

کند. دقت کنید که ( گردش میhemocoelارد که در حفره بدنی هموسل)( نام دhemolymphمایع به گردش درآمده همولنف) -2

 ( نیست!coelomهموسل سلوم)

 ( نقش دارند.innate immunityاخاصاصی)ه نام هموسیت است که در ایمنی غیرهایی بحاوی سلول -3

 شود.ها باعث گردش همولنف میپمپاژ قلب و حرکت ماهیچه -4

 

 ostiaهای قلبی = دریچه                     aortaآئورت =                                 heartقلب = 

 سیستم دفعی: -4

ها به کند. این لوله( وجود دارند که اسموالریته همولنف را تنظیم میmalpighian tubulesهای مالپیگی)هایی به نام لولهدر حشرات لوله 

 شود.( دیده میhindgut)و روده خلفی (midgutحل اتصال روده میانی)های نازکی در مصورت رشته

 

 


