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 (((2-1)))المحاضرة 
 :  Invertebrate لالفقرياتمفهوم ا

 1.1)حوالي وتشكل  و الهيكل الداخلي العظمي او الغضروفي*هي الحيوانات التي تفتقر للعمود الفقري     

وتمتاز معظم الالفقريات )وليس  .حاليا عروفةمن جميع انواع الحيوانات الم % 79( اي أكثر من  مليون نوع

جميعها( بصفات منها وجود هيكل خارجي وحبل عصبي بطني وقلب كائن في الجه الظهرية من الجسم وتقسم 

  -الى مملكتين ثانويتين هما :

وتتالف من شعبة الحيوانات االبتدائية ثانيا : الحيوانات عديدة الخاليا  Protozoaاوال : الحيوانات االبتدائية 

Metazoa  

األسفنجيات , الالسعات , الديدان المسطحة , النواعم , الديدان الحلقية , المفصليات  والشوكيات  وتشمل

من خلية  ايتكون جسمهقد  حجم ,الشكل و ال ات فيوتختلف الالفقريالمجاميع الصغرى.عض باإلضافة إلى ب

 بعضهاواحدة تؤدي جميع وظائف الحياة مثل األبتدائيات ومنها ما يتكون جسمه من عديد الخاليا ويصل طول 

ن كما في بعض انواع قناديل البحر وتختلف ووزن بعضها الى طمتار مثل الديدان الشريطية الأ يد منعد

المالحة و العذبة ومنها مايعيش في البيئات  الالفقريات في بيئة  المعيشة فمنها مايعيش في البيئات المائية

( لتصبح Inوبإضافة المقطع  ) Vertebrateجاءت من كلمة  Invertebratكلمة  البرية,إن 

Invertebrate . والتي تعني فقدان العمود الفقري                                

لعديد من الالفقريات للمعيشة التطفلية ويتكيف ا . Heterotrophesتكون مختلفة التغذية    الالفقريات*

وبعضها أكلة للحوم  Herbivoresبعض الالفقريات تكون أكلة لألعشاب والبعض االخر حرة المعيشة 

Carnivores  أو أكلة للفتاتDetritus eaters  وأحيانا أكلة للطحالبAlgae eaters    إذ تحاول هذه

 Filter Feedersثال األسفنجيات تكون كمرشحات للغذاء الحيوانات الحصول على غذائها بطرق متعددة م

على اليابسة ببناء  Spidersيصطاد فريستة و تقوم العناكب  Starfishبينما بعض األنواع مثل نجم البحر 

 شبكة تساعد على إصطياد الفريسة .

والشعب الصغرى ( مجموعة من الحيوانات والتي تشمل الشعب الكبرى  33*تضم الالفقريات أكثر من )

 (لمشطيات , الدوالبيات امثال)

*جميع الحيوانات الالفقرية التمتلك العمود الفقري.وبدال من ذلك فلها تراكيب ساندة ألجسامها وبطرق مختلفة 

والذي يقوم باإلسناد عن طريق  Hydrostaticتمتلك هيكل   Sea anemonesمثال شقائق النعمان البحرية 

ف الداخلي المملوء بالسائل , في حين بعض الالفقريات مثل الحشرات والقشريات طيات العضالت والتجوي

 تمتلك قشرة خارجية صلبة أوهيكل خارجي.

   Spermatozoaتنتج حيوانات منوية  Meiosis* تتكاثر الالفقريات جنسيا ونتىيجة اإلنقسام الخيطي  

ة مع الحيمن فتكون البيضة المخصبة  كبيرة غير متحركة وتتحد البيض Ovaصغيرة ومتحركة أو بيوض  

Zygote . لتنمو الى أفراد جديدة , بعضها تتكاثر الجنسيا وبعضها تتكاثر بكلتا الطريقتين الجنسية والالجنسي 

( والتي التتجاوز Acellular*للالفقرية أحجام وأشكال مختلفة جدا من الحيوانات المجهرية وحيدة الخلية )

( متر, أما أشكالها فقد تكون كروية  22الحيوانات الكبيرة التي قد يصل طولها إلى ) أطوالها مليمتر واحد إلى

 , مسطحة , متطاولة , إنبوبية , شريطية أو ليس لها شكل ثابت مثل األميبا الحرة .

التحول الشكلي هو العملية  Metamorphosis*تمربعض الالفقريات أثناء نموها بعملية التحول الشكلي  

طر عليها بواسطة الهورمونات. يتغير فيها شكل الكائن الحي إلى الشكل الطبيعي في مرحلة النضج التي يسي

,فاليافعات قد تختلف كثيرا عن األشكال الناضجة وتتغذى أيضا على مصادر غذائية مختلفة وتتواجد في بيئات 

نية محددة خالل دورة حياته مختلفة , والتحول الشكلي يساعد الحيوان على النمو بصورة أفضل في فترات زم

 أو البحث عن مصادر الغذاء أو التهيؤ لعملية التزاوج . 

  Corals*تعيش بعض الالفقريات بشكل مستعمرات ترتبط أرتباطا فيزياويا مثل الشعب المرجانية 

عيش على )تتواجد دائما في البيئات البحرية( , أما المستعمرات الالفقرية التي ت Hydrozoansوالهايدريدات 

 Bees, النحل  Social insectsاليابسة فتكون أفرادها منفصلة بعضها عن بعض مثل الحشرات االجتماعية 

 . Waspsوالزبابير  Termites, النمل األبيض  Ants, النمل 

 

 -Invertebrates Fossilizationتحجر الالفقريات:       
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إلى أن الحيوانات الالفقرية ظهرت قبل  First animalتشير بعض متحجرات الحيوان األولي       

أن هذه الحيوانات ظهرت قبل هذه  Paleontologists(مليون سنة في حين أكد بعض علماء الحفريات 661)

 .الفترة بكثير أي قبل بليون سنة تقريبا وذلك باإلعتماد على العديد من المتحجرات 

د انواعها قسمت إلى مجموعتين هما الشعب الحيوانية الكبرى ونظرا إلختالف المجاميع الالفقرية في أعدا    

Major Phyla ( نوع فما فوق ومجموعة الشعب الحيوانية الصغرى 1222والتي تكون أعداد كل شعبة )

Minor Phyla . والتي تكون أعداد انواعها قليلة 
 (نوعProtozoa ) 130000(  Acellularلحيوانات اإلبتدائية ) -ا

 ( نوع5000)   Poriferaاألسفنجياتشعبة  -2

 ( نوع مثال شقائق النعمان والمرجانيات .10000) Cnidariaشعبة الالسعات   – 3

 Platyhelminthesشعبة الديدان المسطحة  –4

  

 ( نوع  1500) Turbellariaصنف المعكرات 

 (نوع   3400)Trematodaصنف المثقبات 

 (نوع   1100) Cestodaصنف الشريطيات

 ( نوع /إنبوب هضمي يبدا بالفم وينتهي بالمخرج . 80.000) Nematodaشعبة الديدانالخيطية  -5

 نوع  Phillodina    ((13700 شعبة الديدان الكيسية -6

-نوع )عديدةاألهالب Annelida  13700شعبة الديدان الحلقية  -7

PolychaetaقليلةاألهالبOligochaeta  

 (Hirudineaوصنف 

 ثالثة ماليين نوع//الحشرات والقشريات والعناكب .   Arthropodaشعبة)مفصليةاألرجل(  –8

 ( نوع.100000) Molluscaشعبة النواعم )الرخويات(  -9

 ( نوع 17000) Echinodermataشعبة )شوكية الجلد(–10

 Minor Phyla :ومن الشعب الصغرى 

شعبة الدوالبيات  Onychophora(  Velvet wormsشعبة المخلبيات ) -  Branchiopodaشعبة غلصمية األقدام  

 Nematomorphaشعبة الديدان الشعرية    -Rotifera)العجليات( 

  

 Invertebrates  Importance  of   -أهمية الالفقريات :

 Benefits     -:الالفقرياتفوائد  -أوال:

ذبابة الفاكهة     بحا  والدراسات العلمية وباألخ في األ العديد من الحيولنات الالفقرية أهمية خاصة -1

Drosophila melanogaster  والدودة الخيطيةCaenorhabditis elegans.  وذلك لتركيبها الوراثي

 وقصر دورات حياتها مع بساطة تركيب أجسامها .

السيطرة وفي للتلو  البيئي  Biological indicaterتستخدم كمؤشرات بايولوجية  بعضها-2

مثل التنظيم البيئي  و على بعض االفات الزراعية او االفات المرضية .Biological Controleالبايلوجية

حيث تقوم  Starfishونجم البحر  Snailsوالقواقع  Crabsكالسرطانات  Detritus eatersآكالت الفتات 

 بتنظيف البيئة من فضالت األسماك 

 مثل الروبيان والمحار والسرطان النهري .مصدر غذائي لالنسان والحيوان  -3

وحراثة التربة مثل ديدان  زيادة خصوبة التربة من خالل بعض المواد االبرازية التي تطرحها الى التربة-4

 وبعضهايقوم بالتلقيح الطبيعي للنباتات . . Earth wormsاألرض 

  ذات فوائد إقتصادية مثل دودة القز والنحل واألسفنج.ها بعض-5

أمراض متنوعة تصيب  تقوم عديد من الالفقريات بإنتاج مواد كيمياوية وسمية تستخدم حاليا في معالجة -6

 األنسان والحيوان .

 Damages -أضرارالالفقريات: -ثانيا:

 -a:العديد من الالفقريات تعمل كمضائف وسطية أو ناقلة لألطوار اليرقيةلبعض الطفيليات  -1 -اضرارصحية

الذي يسبب مرض المالريا والذي ينقل .Plasmodiumالتي تسبب أمراض خطيرة لألنسان مثل الجنس 

الذي يسبب مرض النوم األفريقي وينقل بواسطة ذباب   Trypanosomaبواسطة بعوض األنوفلس وطفيلي 

Tsetse وكذلك جنسLeishmania    الذي يسبب مرض اللشمانيا وينقل عن طريق ذباب الرمل 

, حوالي  مرض البلهارزيا لالنسان سببالذي ي Schistosomaمثل طفيلي الشسمتوسوما أنواع ممرضة  -2

 أكثر من عشرة ماليين حالة مرضية تنقلها الالفقريات سنويا.
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ضرار وأالم فيزياويه كثيرة وأحيانا حتى الموت في فترة زمنية محددة بعض األنواع من الالفقريات تسبب أ3-

 مثل اللسعات والعضات التي تؤثر على قابلية ونشاط األنسان باإلضافة لألزعاجات والتأثيرات النفسية .

بعض الالفقريات وخاصة الحشرات تحقن مواد سامة بواسطة العض واللسع والتي لها تأثيرات كبيرة على  - 4

نسان إذ أن هذه السموم الحشرية تؤثر على الجهاز العصبي وأحيانا تحطم األنسجة الدموية .وبعض أجزاء األ

عند مالمستها لجسم األنسان  Allergic reactionsالجسم في بعض الالفقريات تسبب ردود فعل إنعكاسية

 والتي قد تكون شديدة ومؤذية أو تؤدي إلى الموت . 

b-  تقوم بتدمير المحاصيل الزراعية مثل الجراد وبعض أنواع النواعم التي تقتات على  -1 :أضرار إقتصادية

 النباتات 

 وهنالك ظاهرتين مهمتين في مجال الالفقريات واضرارها هما :

         Parasitismالتطفل  -1

 Bio foulingاالتساخ الحياتي  -2

اصطناعية منها البواخر والغوصات وعوامات ينتج االتساخ الحياتي من نمو االحياء المائية على تركيب 

المالحة واجزاء مغمورة من منصات ابار النفط البحرية , وينجم عن هذا النوع من االتساخ تقليل كفاءة 

المنشات المائية واالسراع في تاكل السطوح المعدنية .ومن االحياء المائية المسببة لالتساخ الحياتي هي 

والمساميات والالسعات والديدان الخرطومية والحلقيات والمفصليات والنواعم  الالفقريات مثل االبتدائيات

 والشوكيات.

 

 تطــــــــــور دراســــــــــة الالفقـــــــريات:  

 ,عرفت هذه الحيوانات من اقدم العصور وقد ساهم عديد من العلماء في دراستها  
 : Aristotleق.م (  314-322ارسطو )

مجلدات التي  7يتكون من  Historia animaliumوكان كتابه في علم الحيوان و المعروف بتاريخ الحيوان 

ق.م ( الحيوانات الى ذوات  322-314تطرق فيها الى التراكيب و البيئات المختلفة للحيوانات قسم ارسطو )

( فقد قسم 1213-1223يني )القدم )و تشمل الفقريات ( وعديمة الدم ) وتشمل الالفقريات ( اما القزو

وكانت المجموعه الحشرات والحيوانات البريه الى خمس مجاميع وهي الدواب و النعم و السباع و الطيور 

ق.م ( الحيوانات الى ذوات القدم )و تشمل الفقريات (  322-314قسم ارسطو )االخيرة تمثل الالفقريات 

( فقد قسم الحيوانات البريه الى خمس 1213-1223)وعديمة الدم ) وتشمل الالفقريات ( اما القزويني 

 .وكانت المجموعه االخيرة تمثل الالفقرياتالحشرات ومجاميع وهي الدواب و النعم و السباع و الطيور 

 م ( : 1213زكريا محمد بن محمود القزويني )توفي 

( 1( الطير )4( السباع )3( النعم   )2( الدواب )1وضع القزويني نظام بسيط في تصنيف الحيوانات يشتمل )

الهوام و الحشرات معتمدا بذلك على شكل الحيوان الخارجي و فائدته . ميز القزويني أيضا الحيوانات المائيه 

 الى مجموعتين هما 

حيوانات ليس لها رئات و التعيش في الماء كاالسماك ب.حيوانات لها رئات وتجمع في حياتها بين الماء و -أ

 الهواء .

 م ( : 1421ين محمد بن موسى بن علي الدميري  ) تكمال الد

من اشهر كتبه كتاب )) حياة الحيوان الكبرى(( الذي يقع في جزئيين و يشمل هذا الكتاب الكثير من المميزات 

الخارجيه للحيوانات و طرق معيشتها و من احسن ما وصفه من الحيوانات هو حشرة االرضة ومستعمراتها 

 ائها هو النمل .وكذلك عرف ان الد اعد

)   لم التصنيف المشهور كارل لينايوسوضع عا :  Carolus Linnaeus( 1991 -1929كارل لينايوس )

في حين شملت االصناف  Insectaو الحشرات  Vermesم ( الالفقريات في صنفين هما : الديدان  1911

 Mammaliaو اللبائن  Avesو الطيور    Amphlblaو البرمائيات    Pisces  االربعه الباقيه االسماك

 الحيوانات الفقريه

ان زيادة المعلومات عن النباتات و الحيوانات في القرن الثامن عشر ادت الىظهور الكثير من االختالفات و 

التناقضات فيما يخ  تصنيفها اذا كانت االنواع تسمى باسماء محليه في كل منطقه و هذا ما دفع كارل 

ع نظام كوني للتسميه في بداية االمر كان النظام على شكل وصف مركز مرتب تقني للنباتات لينايوس الى وض

الذي طبع عدة مرات اخرها كان سنة  System naturaeو الحيوانات يتبع اسلوب هرمي كما جاء في كتابه 
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 Binomial. بعد هذا طور لينايوس نظامه في التصنيف و انتقل بالتدريج الى التسميه الثنائيه  1961

Nomenclature    حيث وضع اسميين لكل نوع اسم الجنس و اسم النوع هذا مما حفز الكثيرين على

االهتمام بجميع الحيوانات وتصنيفها .لقد آمن لينايوس بنظرية الخلق الخاص و ثبات النوع و لكن الحظ الحقا  

 بعض التغيرات التي تحصل داخل افراد النوع الواحد .

و  Polypesو البوليبات  Infusoria( الالفقاريات الى عدة مجاميع وهي النقاعيات 1127جزء المارك )

و  Crustaceaو القشريات  Arachnidaو العنكبوتيات  Insectaو الحشرات  Radlataالشعاعيات 

و الغالليات او الكاسيات  Molluscaو النواعم  Cirrlpedlaو ذؤابية االقدام  Annelidaالديدان الحلقيه 

Tunicata  و الكونشيات او الكونشيفيراConchifera . 

و  Molluscaبتقسيم الالفقريات الى ثال  مجاميع كبيره فقط وهي : النواعم  1116قام كوفيير عام 

و كانت الشعاعيات تضم عدة مجاميع و هي شوكية الجلد  Articulataو المفصليات  Radiataالشعاعيات 

Echinodermata  و المعوياتIntestinaux و الالسعات Acalephes وقد و النقاعيات  و البوليبات

 اعتمد كوفيير في تقسيمه هذا على المظهر الخارجي .

 protozoaو قسم الالفقريات عدة شعب ومنها االبتدائيات  phyla( فاتبع نظام الشعب 1149اما ليوكارت )

 و النواعم . Arthropodaومفصلية االقدام  Vermisلديدان و ا Coelenterataو امعائية الجوف 

 

 قسمت الالفقريات ضمن المملكة الحيوانية الى مجموعتين :

وتضم الحيوانات الالفقرية التي تتكون اجسامها من خلية واحدة  protozoaتحت مملكة االوالي الحيوانية  -أ

تؤدي جميع وظائف الحياة مثل االميبيا واليوغلينا وتشمل هذة المجموعة شعبة واحدة هي 

 protozoa. Phاالبتدائية

الحيوانات  التي تكون اجسامها من عديد الخاليا وتشمل  sub.k-metazoaتحت مملكةالتوالي الحيوانية   -ب

تضمن الالفقريات التي تكون اجسامها من العديد من الخاليا اال ان  –  parazoaنظير الحيوان -أمجموعتين 

  ph.porifera.ظاهرة التخص  وتكوين األعضاء لم تتضح فيها بعد  وتشمل شعبة واحدة وهي المساميات 

تضمن حيوانات عديدة الخاليا ظهرت فيها ظاهرة  Eumetazoa -الخاليا الحقيقية حيوانات عديدة -ب

  coelenterateاو امعائية الجوف   cnidariaالالسعات (a) -التخص  النسيجي  تشمل الشعب التالية

تضمن حيوانات مائية ثنائية الطبقة ظهرت فيها ظاهرة التخص  حيث سميت بالالسعات المتالكها نوع من 

اليا المتخصصة التي تسمى الخاليا الالسعة ولها اهمية في اقتناص الغذاء او الدفاع عن الحيوانات كما الخ

تضمن حيوانات تملك   platyhelminthesشعبة الديدان المسطحة  (b) .تظهر فيها ظاهرة تعدد االشكال 

والذي  flam cellيا  اللهبية  اجهزة جسمية متطورة مثل الجهاز التناسلي و االبرازي المتمثل بنوع من الخال

ظهر اول مرة في حيوانات هذه الشعب كما يمتلك بعض افرادها جهاز هضمي غير كامل اي يبدأ  بفم و الينتهي 

 بمخرج او قد ينعدم في بعض االفراد وهكذا.

 
 اين تقع الحيوانات الالفقرية على ضوء التصنيف الحديث للكائنات الحية ؟

المستخدمة في تصنيف الكائنات الحية وظهور تداخل في الصفات بين االنواع وبناءا ع االسس يتوسلنظرا  

 على الصفات التطورية والوراثيةوالصفات البايوكيمياوية تم تقسيم الكائنات الحية الى خمسة ممالك هي :

 :مثل البكتريا والطحالب الخضراء المزرقة.  kingdomMonera.مملكة البدائيات 1

 : مثل البرامسيوم واالميبيا والتريبانوسوم والبالزموريوم. Kingdom Protistaيعيات .مملكة الطل2

 :مثل عفن الخبز والبنسيليوم . KingdomFungi.مملكة الفطريات 3

 :مثل االسفنجيات والديدان المسطحة والنواعم وشوكية الجلد والحبليات  Kingdom  Animalia. مملكة الحيوان 4

 زازيات والسرخسيات والوعائيات .ح:مثل ال  Kingdom  Plantمملكة النبات  .5 

و  Kingdom Protistaتقع الالفقريات على ضوء التصنيف الحديث في مملكتين هما مملكة الطليعيات 

 .Kingdom  Animaliaمملكة الحيوان 

 :  Kingdom Protistaمملكة الطليعيات  

اجسامها من خلية واحدة تؤدي جميع وظائف  الحياة ولها نواة حقيقية متميزة   ,تضم اعدادا كبيرة من االنواع 

الف نوع معروف اجسامها تتكون من  132التي تضم حوالي  Phylum protozoaشعبة االبتدائية  وتشمل 

ليفنهوك خلية واحدة تمتلك عصيات تناظر األعضاء في الكائنات الحية الراقية ألداء وظائف الحياة يعتبر العالم 
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( بعد اكتشاف المجهر وسماها بالحيوانات الصغيرة 1694اول من شاهد االبتدائيات  في المياه العذبة عام  )

.واالبتدائيات احادية الخلية  Geardea وقد وضح هذا العالم عدة انواع من االبتدائيات مثل الجيارديا 

unicellular  تدعى احيانا بالحيوانات الال خلويةAcellular   ان اجسامها ال تتكون من مجموعة من

 الخاليا وانما تتكون من خلية واحدة .

 -: : General Characters of Protozoaالمميزات العامة لالبتدائيات 
حيوانات صغيره مجهريه بسيطة التركيب تتكون اجسامها من خليه واحده تقوم بجميع االفعال الحيويه التي -1

 اخر كاالنسان مثال .يقوم بها جسم اي كائن حي 

تعيش االوالي في التربه الرطبه اول المياه العذبه او البحريه اغلبها بصوره منفرده و قد يتجمع بعضها -2

. وتكون حرة المعيشة او متطفله على االنسان و الحيوانات االخرى مسببة  coloniesمكونا مستعمرات 

 اضرارا بليغه .

الكروي و البيضوي و القمعي و المغزلي و القرصي و بعضها ليس له شكل  اشكال االبتدائيات مختلفه فمنها3-

 أومعدوم في بعضها. radialاو شعاعي  bilateralجانبي  symmetryثابت . أما التناظر 

وقد  يمتلك بعضها هياكل  shellesقد تكون اجسامها عاريه او مغطاة بتراكيب كلسيه صلبه تسمى القشور -4

 صلبه . endoskeletonsداخليه 

حبيبي اكثر سيوله ويحوي اغلب العضيات الخلويه اما endoplasm السايتوبالزم يقسم الى قسمين داخلي -5

 يحيط باالندوبالزم وهو اقل سيوله غالبا ما يكون خاليا من العضيات الخلويه. ectoplasmالقسم الخارجي 

)اميبا( و بعضها  holozoicى تغذيه حيوانيه في االبتدائيات اربع انواع بعضها يتغذ nutrltionالتغذيه -6

)؟( . او المختلطة  saprozoic( اوالرميه  photosynthesisيتغذى بالطريقه الذاتيه )التركيب الضوئي 

mixed لباً يكون الهضم داخل خلوي ا)؟ ( .وغIntracellular  داخل الفجوات الغذائيةfood vacuoles . 

 من خالل السطح العام للخلية . diffusionيتم بطريقة االنتشار  resplrationالتنفس -7

) تنظيم الضغط   contractile vacuolesيتم بوساطة الفجوات المتقلصة excretionاالبراز -8

االوزوموزي تنظيم كمية الماء في الجسم وتخليصه من الفضالت النيتروجينية  السائل الضارة (وقد يتم ذلك 

 عام للجسم بطريقه االنتشار .من خالل السطح ال

 cilliaومنها االهداب  Locomotoryتتحرك االبتدائيات بواسطة تراكيب خلويه تسمى العضيات الحركية  -9

و قد تكون هذه العضيات معدومة  pseudopodiaو االقدام الوهمية او الكاذبة  flageliaو االسواط 

 )السبوريات(.

وتضم الطريقة  asexualو ال جنسي  sexualدائيات نوعان  جنسي في االبت reproductionالتكاثر -10

الجنسية طريقتين ثانويتين وهما :االخصاب المتبادل و االقتران في حين تضم الطريقة الالجنسيه اربع طرق 

او المستعرض و االنقسام المضاعف  simple binary fissionثانويه هي االنقسام الثنائي البسيط الطولي 

multiple fission   و التبرعمbudding  و االنقسام السا يتوبالزميplasmotomy . 

 تقسم االبتدائيات حسب العضيات الحركيه التي تمتلكها الى اربعة اصناف هي :

: تشمل الحيوانات االبتدائية التي ال تمتلك وسيلة Class Sporozoaصنف السبوريات ) البوغيات(   -أ

للحركة وتنعدم فيها الفجوات المتقلصة والفم الخلوي ولها القابلية على تكوين االبواغ جميع السبوريات 

يتطفل على   يتطفل على االنسان ويسبب مرض المالرياPlasmodiumطفيلية المعيشة مثل البالزموديوم 

 . Plasmodiumمثل بالسموديوم order Haemosporidia الضفادع.مثال رتبة السبوريات الدمويه  

: تشمل افراد ابتدائية  وتمتلك  Class Sarcodina(  Rhizopodaصنف اللحميات )جذرية االقدام  -ب 

 Arcellaو  االرسال Ameboا االقدام الكاذبة الوهمية كوسيلة للحركة والقتناص الغذاء مثل حيوان االميبي

:عبارة عن    cilia: و يضم االبتدائيات التي تمتلك االهداب )االهداب  Ciliata Classصنف الهدبيات  -ج 

امتدادات قصيرة ونحيفة وكثيرة العدد تنشأ من منطقة االكتوة بالزم تتشابه االسواط واالهداب من حيث 

الليفات المزدوجة المحيطة المحاطة بالغشاء الخارجي في كل من  التركيب فكال هما يتألف من تسعة ازواج من

االسواط واالهداب زوج من الليفات المركزية المحاطة بغالف داخلي. و هناك ثال  اصناف ثانويه 

subclasses : وهي 

ود . وتمتاز بوج Opalina: المثال اوبالينا  subclass protociliataالصنف الثانوي الهدبيات االوليه -1

.تتكاثر باالنقسام 3.انها تمتلك عدة نوى متشابهة.2االهداب كوسيلة للحركة اال انها ينعدم فيها الفم الخلوي.
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السايتوبالزمي وال يحصل فيها االقتران المتبادل.وتعيش اغلب هذه الحيوانات متطفلة على امعاء الحيوانات 

 Opalinaاالخرى مثل

تمتاز بوجود االهداب كوسيلة للحركة ولها :  Euciliata  subclassالصنف الثانوي الهدبيات الحقيقيه -2

وتتكاثر Cytostomeنواتين متميزتين ومختلفتين وغير متشابهتين وتمتلك الهدبيات الحقيقية فم خلوي 

رتبة كاملة االهداب -منها:الالجنسية  بالطريقة الجنسية بواسطة االقتران المتبادل اضافة الى الطرق

Holotricha :  مثال البرامسيومParamecium  رتبة محيطية االهداب.peritricha   مثال فورتيسال :

Vorticella . 

:تستبدل االهداب فيها )في االفراد البالغة ( بعدد من Suctoria  subclassالصنف الثانوي الممصيات -3

 .Acinetaالمجسات ذات نهايات ماصه او مدببه ثاقبه مثال اسينيتا  

أو حامالت االسواط تشمل الحيوانات االبتدائية  -: Mastigophora or Flagellataصنف السوطيات  -د

التي تستخدم االسواط كوسيلة للحركة وتمتاز بوجود سوط واحد او اكثر قد تحتفظ به  مدى الحياة او في احد 

تالف من خيط محوري ت flagella :)االسواطGiardia   ,trypmosoma  , Euglenaاطوار حياتها مثل

وينشا  kineto somاو تسمى الجسيمة الحركية  busal bodyطولي ومرن ينشا من ىالجسيمة القاعدية 

 السوط ويختلف عدد االسواط حسب نوع الحيوان ( .
 قارن بين االسواط واالهداب ؟

 االسواط االهداب

 االسواط طويلة قليلة العدد االهداب قصيرة وكثيرة العدد

الجسم الحركي للسوط يرتبط بالنواة بواسطة خيط طويل يسمى  الهدبي ال يرتبط بالنواة وينشأ من االكتوبالزم الجهاز

   Rhizoplasmالجذر السايتوبالزمي 

 تقوم االسواط بضرب الماء مما يسهل عملية اندفاع الحيوان االهداب تتحرك مجتمعة وباتجاه واحد

 

 

 الهيكل الساند في االبتدائيات :
ان لطبيعة الفعاليات الحيوية التي تؤديها الكائنات الحية تأثير كبير على تحديد شكل وحجم الحيوانات 

 والسايتوبالزم هو المسؤل عن تكوين االغشية التي ستتخذ هيئات او مظاهر مختلفة فتكون هذة االغشية اما :

 حصل في االميبيا .مرنة يستطيع الحيوان تغيير شكلة بفعل حركة البروتو بالزم كما ي -1

قد يكون الغشاء غير مطاطي )جليد(حيث يتكون من مواد بروتينية كما في اليوغلينا يحدد شكل وحجم ثابت -2

 للحيوان.

تحاط بعض االبتدائيات بقشورقد تكون مستطيله نوعما وحاويه على مواد بروتينيه و كاربوهيدرات تعرف  -3

كون للقشرة فتحه واحدة تساعد الحيوان على مد اقدامه الكاذبة من .اذ ت  chitia    Psudoبالكايتين الكاذب

ويمكن ان تكون القشرة حاوية على حبيبات رملية اوتتكون من  Arcella خاللها كما في حيوان االرسال 

 .Difflugiaكاربونات الكالسيوم والحبيبات الرملية كما في حيوان 

وتعرف هذه الهياكل بالحلبة المركزية  Endo sckeletonقدتمتلك بعض االبتدائيات هياكل داخلية  -4

موجودة بين الكايتين الكاذب اوالمادة السلكية الرملية ولهذة Central Capsuleاو)العلبة المركزية( 

 .الهياكل اهمية في المحافظة على شكل الحيوان

  العالقات التطوريه بين المجاميع الالفقريه:
لمستويات مختلفه على مر العصور الجيولوجيه مع حدو  تغيرات اكتساب او فقدان بعض ان هذه الكائنات عانت تطورا 

 الصفات.

A- يعتقد بعض العلماء انه من الطحالب البدائيهPrimitive alage  نشأت االبتدائيات السوطيه

Mastigophora protozoa  ومنها نشأت االنواع االخرى من االبتدائياتAnother Protozoa  ومن

 .poriferaهذه االبتدائيات نشأت المساميات 

Primitiv algae →Mastigophora protozoa→ Another  protozoa→ porifera  

Colony  

B- قد تكون الالسعات نشأت من الحيوانات االبتدائيه الهدبيه ومن الالسعات نشأت الديدان المسطحه ثم تبعه

         Ciliata→Cnidaria→Platyhelminthes→ Aschelminthesالديدان الكيسية.
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ويعتقد ان الديدان الكيسيه والمسطحه والالسعات تنتمي الى أصل واحد والدليل على ذلك وجود يرقه مهدبه 

 .Planula الكويكبهاثناء دورة الحياة تسمى 

C-نها اثناء دوره يعتقد ان الديدان الحلقيه والنواعم نشأت من أصل واحد وذلك لوجود يرقه مشتركه فيما بي

 .Trochophore larvaاليرقه الدوالبيه الحياة تسمى 

D-  قد تكون الحيوانات مفصلية االرجل انحدرت من الديدان الحلقيه والدليل هو وجود الحيوانات المخلبيه

Onychophora  ومنها حيوانPeripatus  حيث يعتبر هذا حلقة وصل بين الديدان الحلقيه ومفصلية

 االرجل.

E- تشير بعض األدله على نشوء شوكية الجلد من أصل أفتراضي هو حيوان المخمسPentacula. 

 

 نظريات نشوء الحيوانات عديدة الخاليا:
.نظرية المستعمرات السوطيه: ادت التغيرات البيئيه الى تجمع  االحياء االبتدائيه السوطيه مع بعضها  1

جات ونظرا لمرور فترات طويله على هذه المستعمرات البعض على هيئة مستعمرات كأنخفاض شديد في در

بدأ التخص  و االرتباط الوظيفي يظهر على خاليا هذه المستعمرات كما يتضح ذلك في مستعمرة الفولفوكس 

 .  االسفنجيات مثل  . إذ تفسر هذه التغيرات نشوء المستعمرات عديدة الخاليا 

: المدمج الخلوي يمثل تركيب خلوي أو خلية تحتوي على مجموعه  نوى تنعدم   الخلوي دمج مال نظرية   .2

فيما بينهما الحواجز الخلويه وبمرور الزمن انفصلت كل نواة مع كميه من السايتوبالزم وتكونت بذلك العديد 

لبات من الخاليا المتصله مع بعضها وبمرور الزمن فظهر التشخي  و التنظيم العضوي بما يتناسب مع متط

 البيئه .

. نظريةتعدد المناشىء تؤكد على ان االحياء متعددة الخاليا نشأت من أصول مختلفه ومتعددة مثل نشوء 3

أو نشوء شوكية الجلد و الحبليات من حيوان أفتراضي يدعى  واحد   الديدان الحلقيه والنواعم من اصل

 المخمس. 
 

 

 

 

 

 

 الشعبة على كل من األنواع ذاتية التغذية وعضوية التغذية . تحتوي:انواع التغذية في شعبة االبتدائيات  

ذاتية التغذية قادرة على أن تبني مركبات عضوية معقدة من مواد عضوية بسيطة مستعملة لطاقة تحصل  -آ 

عليها من ضوء الشمس ) ضوئيات التغذية , مثل السوطيات النباتية ذات الحبيبات الصبغية ( أو من تفاعالت 

 ) مثل كيماويات التغذية , وال توجد هذه ضمن الحيوانات األولية ( .  كيميائية

الحيواناتاالبتدائية ضوئية التغذية لهاعضيات سيتوبالزمية تسمى الحبيبات الصبغية قد تكون خضراء ) حيث 

تكون صبغيات البناء الضوئي هي الكلوروفيل ( صفراء , حمراء , أو بنية وهي التي يحد  فيها البناء 

  لضوئي . قد يصاحبها أجسام بيرينويدية يتم بها تحويل السكر إلى منتجات تخزين . ا

عضوية التغذية فال تستعمل إال المواد التي صنعتها كائنات أخرى إن كثيراً من الحيوانات األولية ال يقتصر  -ب 

لتغذية إلى مركبات عضوية في التغذية على طريقة واحـدة , فمثالً قد تحتاج بعض السوطيات النباتية ذاتية ا

 بسيطة , كما أن بعض الحيوانات األولية قد تكون أزموزية أو بلعمية التغذية في أوقات مختلفة .

A - )وليس لهذه عضيات خـاصة المتصاص الغـذاء . وقد يتم التناول  عضوية التغذية أزموزية )رشحية

الة تقوم بامتصاصها من خالل سطح الجسم)بعض النفاذيّة نتيجة لالنتشار أو بعض العمليات الفعّ  بواسطة

األنواع المتطفلة ( , أو بواسطة " شرب الخلية : وفيهاتتكون إنغمادات صغيرة بغشاء البالزما , ومنها تنفصل 

 حويصالت صغيرة محتوية على سائل خلوي إضافي وتتحرك إلى داخل السيتوبالزم".

B-  )وآليات متنوعة للحصول على الغــذاء والهضـم فاألنواع  فلهاعضيات عضوية التغذية بلعمية )مفترسة

التي تبحث عن فريستها وتمسك بها أو بغذائها تقوم إما بابتالعـها بطريقة أميبية ) بالبلعمـة ( عند أي نقطة 

فة على السطح ) مثل األميبا ( , فإنه يكون بواسـطة األقـدام الكاذبة التي تتباين أشكالها في المجموعات المختل

. وحيثما تحد  البلعمة فإنها تتم إما باإلحاطة غير المباشــرة للغــذاء وفيها تحاط الجزيئات بوسط سائل , أو 
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باإلحاطة المباشرة وفيها تكون األقدام الكاذبة في اتصال مباشر بجزيء الغذاء وال يتم تناول إال سائل قليل 

, أو يكون لها مريء خلوي كبير ـ أحياناً يكون قابالً لالتساع ـ داخل الفجـوة الغذائية أو ال يتناول منه شيئاً .  

ويدخل الغذاء إلى مريء الخلية خالل فـم الخلية ) الهدبيات ( . وليس بالضرورة أن يستعمل ما يسمى في 

تتكون فجوات غذائية  في األنواع التي تتغذى من خالل مزرد أو مريء خلويالسوطيات بالمزرد في اإلغتذاء. 

قاعدتها , وتتحرك هذه إلى داخل السايتوبالزم . وتمر الفجوات الغذائية بمرحلة حامضية وقاعدية أثناء  عند

 الهضم؟ كما تفرز األنزيمات إلى داخل الفجوات . وتمر المواد القابلة لالمتصاص إلى داخل السيتوبالزم .

C- حيث يوجد تهّدب فمي كثيف يقوم بجلب كما في الهدبيات المتجولة ,  الجمع بين التغذية الرشحية والصيد

الغذاء ودفعه إلى داخـل الفم . تستعمل الحيوانات الماّصة ) الهدبيات ( لوامس الصطياد وابتالع الغـذاء , 

وتستعمل الشمسيات أقدام محورية , وتستعمل الشعاعيات أقدام محورية وأقدام كاذبة , كما تستعمل 

 ة .المنخريات أقدام خيطية وأقدام جذري

تساعد الحويصالت السامة التي توجد في الهدبيات عاريات الفم في القبض على الغذاء عن طريق حقن سم 

مخّدر في جسم الفريسة . والثقوب الدقيقة التي بجليد بعض الجرثوميات مواضع لتناول الغذاء .يتم هضم 

 الغذاء الصلب داخل فجوات غذاء سيتوبالزمية . 

 خراج :التنظيم األزموزي / اإل
أ ـ للعـديد من الحيوانـات األولية , خـاصة أنواع المياه العذبة , فجوة متقلصة أو أكـثر. ويختلف عــددها , 

تركيبها وموضعها بحسب النوع , فقد تكون ثابتة الموضع , كما قد تفرغ سائلها ) كما في السوطيات 

ـ عند أي موضع على سطح الخلية . والفجوات  والهدبيات ( خالل ثقب محدد بالجليد , أو ـ كما في األميبات

عبارة عن فراغات تمر بعمليات دورية من االمتالء واإللقـاء إلى الخارج . وقـد تكـون هــذه تراكيب دائمة أو 

مؤقتة . كما قد تتحد فجوتان إضافيتان أو أكثر لتكون فجوة أكبر , أو تلقى بمحتويـاتها فيها لتقـوم الفجــوة 

قـاءها بالتالي إلى الخارج , وقد تتكون ـ كما في الهدبيات ـ من جهاز معقد من القنيوات التي تفرغ األكبر بال

محتوياتها في فجوة . ولألنواع التي بها جليد بقعة قذف للفضالت الصلبة هي أست الخلية أو شرج الخلية ) 

 كما في حامالت األهداب ( .

للكائن , مزيلة فائض الماء الذي يدخله حالل سطح الجسم أو  تنّظم الفجوة المتقلصة المحتوى المائي ب ـ

مع الغذاء . ولم يثبت بعد ما إذا كان لها من دور في إخراج المواد المسرفة القابلة للذوبان . تزال النواتج 

المسرفة الذائبة عبر عموم سـطح الجسـم . ويتم في األوليـات العــارية التخلـ  من الفضــالت الصلبة ـ 

الغذاء غير المهضوم في الفجوات ـ من خالل سطح الجسم , ويتخل  من هذه في األوليات ذات الجليد من ك

خالل شرج الخلية . أهم النواتج المسرفة النيتروجينية هي األمـونيا باإلضافـة إلى اليوريا وأمـالح الحامض 

 البولي اللتان يندر تكوينهما.

 

 (((4-3)))المحاضرة 

          الحيوانات الابتدائية دراسة نماذج من

         Phylum : protozoa       Class: sarcodina (Rhizopoda)اولا:صف اللحميات:

 :   Amoeba  proteusالاميبيا الحرة                       

يعيش الحيوان في المياه الراكدة كما تتواجد في الترب الرطبة وتحت اوراق النباتات 

مايكرون وليس للاميبيا شكل  205ملم اي حوالي 5220المائية . يبلغ قطر الحيوان حوالي 

ثابت بسبب قابليتها على تكوين الاقدام الوهمية اثناء الحركة .يحاط جسم الاميبيا بغشاء 

ولهذا        plasma membraneحدة مرن يدعى الغشاء البلازمي رقيق من طبقة وا

الغشاء اهمية في عملية تنظيم مرور المواد بين جسم الحيوان والمحيط الخارجي كما 

يكون هذا الغشاءمرن وله القابلية المطاطية بحيث يسمح باندفاع البروتوبلازم وتكوين 

) ملاحظة: يتم ة الحية للاميبيا وينقسم الاقدام الوهمية .والبروتو بلازم يتمثل بالماد

 دراسة جميع أشكال الاميبا في المختبر(

   cytoplasmالسايتو بلازم .أ
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يشغل الحيز الاكبر من جسم الخلية ويتميزالى منطقتين منطقة خارجية وتكون قريبة من 

الغشاء وضيفته  شفافة تسمى الاكتوبلازم او البلازم الخارجي و اخرى داخلية  تكون  

واسعة وداكنة وحبيبية تحتوي على على العضيات الحية التي تؤدي فعاليتات الاحياة في 

كما يحوي الاندوبلازم على بعض   endo plasmما الداخلية الاميبيا وتسمى البلاز 

العضيات المرهمة مثل الفجواة الغذائية التي تمثل جهازا هضميا  بسيطا يتناسب مع 

حجة الحيوان من الغذاء كما يحوي السايتو بلازم على الفجواةت الملتصقة وهي مهمة 

افة الى كونه جهاز ابرازي في المحافضة على توازن المحتوى المائي في الاميبيا اض

 بسيط يتناسب مع حاجة الحيوان من لطرح المواد الابرازية 

 -: nucleusالنواة   -ب 

تتخذ في الاميبيا شكلا قرصيا وغالبا ما تتوسط النواة جسم الحيوان وتحاط النواة بالغشاء 

أنتقالها بين النووي الذي يفصل محتويات النواة عن السايتوبلازم ويتحكم بعبور المواد و 

السايتوبلازم كما تحوي النواة على الحبيبيات الكاروماتينية المتمثلة بالمادة الوراثية التي 

أضافة الى وجود الحامض النووي الرايبوزي  Dna  (deoxy Ribo  Nuclie Acid)تكون 

RNA   (Ribo Nuclic Acid)   كما تمتلك النواة نوية واحدة أو أكثر وللنواة وظائف

ة فهي تسيطر على جميع الفعاليات الحيوية في الخلية وتلعب دوراً في انقسام عديد

الاميبيا . فلو قطعت الاميبيا الى قطعتين أحدهما تمتلك نواة والاخرى لاتمتلك نواة فأنه 

الذي يستمر على الحياة وينمو ويتكاثر هي القطعة التي تحوي نواة أما الغير حاوية على 

موت بعد فترة وجيزة مما يدل على أهمية النواة في حياة الكائنات نواة فأنها تضمحل و ت

 وحيدة الخلية

 nuttrition    -التغذية في الاميبيا:

تتغذى على الهائمات الرقيقة الحيوانية والنباتية وعلى المواد العضوية  المتفسخة في 

ق الغذاء الى ان البيئة الخارجية , تستخدم الاميبيا الاقدام الكاذبة لغرض أقتناص دقائ

تنحصر المادة الغذائية بين قدمين كاذبين ثم تلقي نهايتي القدمين الكاذبين وينحل 

الغشاء فيما بينهم ويؤدي الى وجود دقائق الغذاء في تجويف داخل جسم الاميبيا يسمى 

هذا التجويف الفجوة الغذائية يبدأ السايتوبلازم بأفراز انزيمات هاضمة من قبل 

حيث تعمل هذه الانزيما ت على تحويل المواد المعقدة  Lysosomesحالة الجسيمات ال

الى مواد بسيطة التركيب ُيمتص المهضوم من هذا الغذاء الى السايتو بلازم عبر غشاء 

الفجوة لغرض الاستفادة منه في تحرير الطاقة أو لاغراض البناء والنمو . تتنفس الاميبيا 

سجين من المحيط الخارجي الى داخل جسمها ويخرج بعملية الانتشار حيث ينتقل الاوك

Co2 .من جسمها للخارج طبقا لا ختلاف التركيز 

 Bmary fissionتتكاثر الاميبيا بعدة طرق منها طريقة الانقسام الثنائي المباشر  -التكاثر:

يحدث هذا النوع عندما تكون الظروف البيئية ملائمة حيث يتغذى بصورة جيدة ويصل 

والعوامل البيئية الاخرى مناسبا يلجأ   O2لطبيعي وتكون درجات الحرارة والى حجمه ا

اليها حيث تنقسم النواة ثم يتبعها أنقسام السايتوبلازم يتكون في البادئ الامر فردان 

 صغيران بالحجم يحدث لهما نمو والى ان تصل هذه الافراد الى حجم الحيوان الطبيعي.
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 sporationتسمى أحيانا طريقة التكيس   multiple fission-طريقة الانقسام المتعددة:

تحدث عندما تواجه ظروف بيئية غير طبيعية كقلة الغذاء أو نقص الاوكسجين أ, ارتفاع  

أو انخفاض شديدين في درجات الحرارة حيث تتكور الاميبيا حيث تسحب اقدامها الكاذبة 

و تحيط نفسها بغلاف يتكون من ثلاث طبقات وعندها تبدأ النواة بالانقسام الى عدة نوى 

مع الطبقة المحيطة للغلاف الداخلي ثم تحيط كل نواة نفسها   تتخذ مواقع محيطة   

بكمية من السايتو بلازم وتبقى داخل الغلاف بحيث تتوفر الظروف الملائمة عند عودة 

هذه الظروف ينحل الغلاف وتتحرر عدة أميبيات صغيرات في الحجم تتغذى وتنمو الى 

 .ان تصل الى الحجم الطبيعي

    pelomyxa spحيوان 

عيش في مياه البرك والمستنقعات , يشبه الاميبيا الى حد كبير اي انه ليس له شكل ي

ثابت الا انه اكبر حجما من الاميبيا . ويتميز السايتو بلازم الى الاكتو بلازم والاندوبلازم 

,يمتلك الحيوان الكثير من النواى يتجاوز عددها المئة وقد يصل عددها الى الالف في 

ا يمتلك الحيوان عدد من الفجوات المتقلصة اضافة الى وجود الفجوات بعض الانواع كم

 الغذائية ويتكاثر الحيوان بطريقة الانقسام السايتو بلازمي البسيط  والمضاعف .  

افراد ابتدائية لحمية ) من اللحميات ( تحاط بقشرة خارجية لها  : sp Arcella. االرسال

يوان في المياه العذبة ويحاط البروتو بلازم بقشرة فتحات نزول الاقدام الكاذبة يعيش الح

كايتينية )تتكون القشرة ممن مادة كايتينية غير حاوية على ترسبات كلسية تتكون  من 

الكايتين الكاذب( ويشبه الارسلا زجاج الساعة .ويبدو شفاف في بداية حياته الا انه يتلون 

الارسلا  كل تجويف الجسم بل يرتبط بلون بني بتقدم العمر ولا يشغل البروتوبلازم في 

بالقشرة بواسطة خيوط من السايتو بلازم  تسمى خيوط بلازمية تنمو من الاكتو بلازم 

ويمتلك الحيوان نواتين وعدة فجوات متقلصة كما تحتوي القشرة على فتحة تسمى 

phylume  او  يستخدمها الحيوان لخروج الاقدام الكاذبة )واحد او اكثر( اصبعية الشكل

متفرعة . يتكاثر الحيوان  بانشطار النواتين الى اربعة )نوى( تحيط نواتين منها نفسها 

 بالسايتو بلازم وتخرج من فتحات تبويب لقشرة جديدة 

 :  Elphiolium  spحيوان 

يضم هذا الجنس كائنات ابتدائية بحرية المعيشة . تحاط بقشوركلسية محزمة وتتالف 

القشرة من عدة ردهات مسطحة مرتبة بصورة حلزونية تكون الردهة الاولى صغيرة  

في الافراد الناتجة من التكاثر الجنسي وكبيرة في الافراد الناتجة   Proloculumتسمى 

في دورة حياة هذا   metagenisisهرة تعاقب الاجيال  من التكاثر اللاجنسي.  تتضح ظا

 Megaloالحيوان وكما يلي :في دورة حياته تكون الاشكال الكروية الكبيرة والتي تسمى 

spheric           

وتظهرلدينا    gametesوالناتجة من التكاثراللاجنسي  وتكون اعداد كبيرة من الكميات 

وكذلك   ظهر الاغلفة  الداخلية  والاغلفة الخارجيةوت  First chamberالردهة الاولى 

  Zygotتظهر النواة وتكون  الكميتات  باعداد كبيرة يتحد كميتين فيما بينهما لتكوين 

ينتج من هذه الاشكال عدد  Microsphericالذي ينمو لتكوين الاشكال الكروية الصغيرة  

و كل واحدة بدورها الى الاشكال كبير من الحيوانات الاميبية الصغيرة الحجم التي تنم

 الكروية الكبيرة بترسيب المواد الكلسية وتكوين القشرة.

 

    : ( Euglena viridisثانيا: صف السوطيات ) الابتدائيات السوطية  / اليوغلينا 
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تعيش اليوغلينا بصوره منفرده وحره في المياه العذبه الراكده كالبرك والمستنقعات 

 واد العضويه المتحلله .التي تكثر فيها الم

 التركيب :

.الشكل والحجم : للحيوان شكل مغزلي طويل ومدبب من النهايه الخلفيه .بينما تكون 1

مايكرونا, بينما يبلغ عرضه في  05النهايه الاماميه مستديره يبلغ طول الحيوان حوالي 

 مايكرونا. 25اوسع منطقه من الجسم وهي المنطقه الوسط حوالي 

:وهو عباره عن غلاف رقيق يغطي جسم الخليه ويتسم بالقوه والمرونه  Pellice . الجليد2

ويقع تحت الغشاء البلازمي. ولقد اظهر المجهر الالكتروني التركيب الدقيق للجليد حيث 

رفيعه قويه ومرنه وتترتب بصوره متوازيه أو مائله Strips يتكون من أشرطه )شرائط( 

وتحيط بجسم الخليه. وتلتحم هذه الأشرطه الجليديه في نهايتي الخليه الاماميه والخلفيه 

في الجهه  ridgeفي أحدى جهتيه وحيدا   grooveويحمل كل شريط جليدي اخدودا 

عن جدار الخليه النباتيه  الاخرى .يتكون الجليد من مواد بروتينيه حيه وبهذا فهو يختلف

الذي يتكون من السليلوز الميت حيث يحافظ الجليد على شكل الحيوان المغزلي وفي 

 الوقت نفسه بسبب مطاطيته العاليه يساعد على الحركه اليوغلينيه .

: وهو عباره عن تركيب حوصلي كروي يوجد في النهايه الاماميه Reservolr. المستودع 3

وتعرف  ctyopharynx, ويفتح المستودع عن طريق بلعوم الخليه  المستديره للحيؤان

. يبطن المستودع الغشاء البلازمي للخليه ولا يحتوي  cytosomeهذه الفتحه بفم الخليه 

 على الجليد .  ولا يتم استخدامها في عملية التغذيه.

احد خيطي يبرز في النهايه الاماميهومن فتحة فم الخليه سوط وFlagellum:  . السوط 4

االشكل وطويل , وينشأ السوط من المستودع مارا ببلعوم الخليه , ولقد أظهر المجهر 

الالكتروني ان هنالك سوطان واحد قصير يبقى في المستودع والاخر طويل يبرز الى 

 basal body orالخارج . ينشأ كل من هذين السوطين من حبيبة قاعديه 

blepharoplast ستودع . يتألف السوط من غلاف بروتوبلازمي موجوده على جدار الم

ليفا 11له القابليه على التقلص ويوجد بداخل هذه الغلاف  outer sheathخارجي 

Filbrills    رئيسيا اثنان منهما يكونان مركزيينCentral  وبهيئة مفردة ويحيطان بغشاء او

  peripheralحيطه . اما الليفات التسعه الباقيه فتكون م inner sheathغلاف داخلي 

 Secondaryلييفات منفرده تعرف باللييفات الثانويه 9الموقع و مزدوجه . كذلك يوجد 

Fibrills  ويكون موقعها بين الليفات المحيطه والمركزيه . يوجد في الجزء الطليق من

السوط اعداد غفيره من الخيوط النحيفه التي تعرف بالخيوط السوطيه 

Mastigonemes  . 

: يتكون السايتوبلازم الى منطقتين الاولى خارجيه شفافه  Cytoplasmو بلازم السايت

والثانيه داخليه تحتوي على الكثير من الحبيبات وتتكون اكثر سيوله تعرف بالاندوبلازم 

 ويحتوي الاندوبلاز على الكثير من العضيات منها:

البلاستيدات الخضر : او حاملات الالوان وهي جسيمات كبيره نسبيا شريطيه الشكل 

وطويله وتترتب بصوره شعاعيه في مركز الخليه مكونه شكلا مشابها لشكل النجمه 

وهي تحتوي على صبغة اليخضور او الكلوروفيل او ب كما انها تحتوي على صبغة 

دوج يحتوي على جزء مركزي نحيف يعرف كاروتين ب . تتالف كل بلاستيده من جدار مز 

يحيط به جسم بروتيني مستدير يعرف ب البايرينويد  Pyrenophoreبحامل البارينويد 
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Pyrenold  الذي يعد مركزا لتكوين البارامايلومParamylum  الذي هو عباره عن

 سكريات معقدة تشبه النشاء ولكنها  لا تتلون بالون الازرق عند صبغها باليود .

: يوجد في اليوغلينا فجوه متقلصه كبيره تقع  Contractille Vacuoleفجوه المتقلصه ال

 secondary vacuoleبالقرب من المستودع وتحاط هذه الفجوه بعدة فجوات ثانويه 

تتحد بعضها مع بعض لتكوين الفجوه المتقلصه . وتقوم الفجوه المتقلصه بدور مهم 

ل المستودع فبلعوم الخليه , ومن ثم الى الخارج عن في عملية طرح الماء الزائد الى داخ

طريق فم الخليه وذلك عند زيادة حجم الفجوه المتقلصه ووصولها الى الحجم المحدد 

 لها.

: تقع البقعه العينيه في النهايه الداخليه لبلعوم  Eyespot or stigmaالبقعه العينيه 

الخليه و بالقرب من المستودع في الجهه المقابله للفجوه المتقلصه , لونها احمر مائل 

الى اللون البرتقالي تتالف البقعه العيميه من بروتوبلازم يحتوي على صبغه كاروتينيه  

جد في قعره كتله من القطيرات الزيتيه حمراء ( .للبقعه العينيه شكل كأس تو –)برتقاليه 

العديمة اللون والتي لها وضيفة العدسه, حيث ان البقعه العينيه حساسه للضوء وفائدة 

 هذه البقعه انها تعمل على حجب الضوء عن الجسم 

 مستقبل الضوء او جار السوط

Photoreceptor or para flageller  body: 

احد فرعي او جانبي السوط او على جذر العينيه ,  هو عباره عن انتفاخ صغير يقع على

وظيفة هذا التركيب هو استقبال الضوء ويستطيع الحيوان عن طريق هذا التركيب و 

البقعه العينيه من اختيار الوضع المناسب للتعرض للضياء . اي ان العضتيين تعملان 

لاضاءة التي على تحديد اتجاه الحيوان بحيث يكون موقعه معرض لاكبر كميه من ا

 يستفيد منها الحيوان اثناء عملية تصنيع الغذاء.

 Cytostomeفم الخليه 

 انخفاض قمعي الشكل يقع في النهايه الاماميه للخليه وهو يؤدي الى البلعوم الخليه.

 : تركيب انبوبي يصل بين فم الخلية والمستودعCytosomeبلعوم الخلية 

بيرة ومستديرة او بيضوية تحتوي على عدد قليل :لليوغلينا نواة واحدة كNudeusالنواة 

من الحبيبات الصبغية في كمية كبيرة من العصير النووي لذا فهي من النوع الحويصلي 

vesicular nucleus  وتقع بالقرب من مركز الخلية .يحيط بالنواة غشاء نووي يتكون من

 .nucleollغشائين تتخللهما فتحات .وتحتوي النواة على عدة نويات 

 الحركة :

 تتحرك اليوغلينا بطريقتين هما:

 Euglenoldالحركة اليوغلينية:-flagellar movement            2الحركة السوطية :-1

movement 

: تستطيع اليوغلينا ان تسبح بصورة حرة  flagellar movement اولا : الحركة السوطية

بواسطة الحركة السوطية التي تتم بواسطة السوط الطويل الذي يعاني من سلسلة 

متعاقبة من الامواج التي تم ر على طولة ابتداء من قاعدة السوط وحتى نهايتة وتنتج 

محور الطولي عن هذه الامواج قوتان احداهما باتجاة الحركة والاخرى باتجاة عمودي مع ال

لجسم الحيوان وعلية فان القوة الاولى تدفع الحيوان الى الامام اما القوة الثانية فتسبب 

الدوران للحيوان حول المحور الطولي لجسم الخلية حركة السوط سببها تقلصات الييفات 

المحيطة التسعة والتي يمثل موقعها موقعا مناسبا للحركة التموجية عن طريق قيامها 
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تواءات على محور السوط وتحصل هذة الييفات على الطاقة اللازمة لعملية التقلص بالال

 من المايتوكوندريا.

:.يمتلك الجلد قابلية مرونه عالية تساعد Euglenold movement ثانيا: الحركة اليوغلينية

الحيوان على القيام بسلسله رتيبة من عمليات التقلص والانبساط تشبة تقلصات الحركة 

دية وتمر على كمل الجسم على شكل امواج تبدا من الامام ثم الوسط ثم الخلف الدو

.تسبب هذه الحركة تغيرا في شكل الحيوان حيث يصبح قصيرا عريضا في مقدمه 

الحيوان ثم في الوسطه واخيرا في نهايتة الخلفية الحركة اليوغلينة هي حركة بطيئه 

 مقارنه بالحركة السوطيه .

 

  

 

   

 

 : تتغذى اليوغلينا بطريقتين .    Nutrition التغذية 

 Holophytic  or Autotrophicالتغذيه النباتيه )الذاتية ( -1

 Saprophytic  or Saprozoicالتغذية الرمية-2

التغذيه النباتيه: وهي الطريقه الرئيسيه التي يعتمد عليها الحيوان في تغذيته حيث يقوم 

التركيب الضوئي )كما في النبات( وبمساعدة  الحيوان بصنع عذائه بواسطة عملية

اليخضور الموجود في البلاستيدات الخضر يقوم اليخضزر بامتصاص طاقه من ضوء 

الشمس ويتفاعل الماء مع ثنائي اوكسيد الكاربون في خطوات متتاليه لتكوين 

السكريات التي تتحول بعدئذ لتصبح سكريات معقده تعرف بالبارامايلوم زالذي يشابه 

النشاء .تخزن هذه السكريات المعقده على شكل حبيبات في السايتوبلازم او على شكل 

 .Pyrenoidتراكيب هلاليه حول اجسام البايرنويد 

 : Saprophytic   or  Saprozoicالتغذيه الرميه : 

في غياب ضوء الشمس تقوم اليوغلينا بامتصاص المواد العضويه المذابه الموجوده 

تعيش فيه وقد اثبتت التجارب ان بامكان اليوغلينا ان تبقى حيه عدة في المحيط الذي 

شهور عند وضعها في الظلام وينتج عن ذلك فقدانها البلاستيدات الخضر. يمكن 

لليوغلينا تعويض البلاستيدات الخضر عند تعريضها للضوء مره ثانيه بأستثناء اليوغلينا 

E.gracilis خضراء لاتستطيع الخليه تعويضها . وقد ففي حالة فقدانها البلاستيدات ال

تستخدم اليوغلينا الطريقتين المذكورتين انفا معا وحينئذ تظهر طريقه اخرى تعرف 

 .   Mixed nutritionبالتغذيه المختلطه 

 

 ::Respirationالتنفس 

تتنفس اليوغلينا الاوكسجين المذاب في الماء الذي تعيش فيه ويتم التبادل الغازي 

بطريقة الانتشار أذ يدخل الاوكسجين الى داخل جسم الخليه لان تركيزه خارج الحيوان 

اعلى من تركيزه داخل الحيوان تتم عمليات الأكسده بمساعدة الانزيمات الموجوده في 

يا وينتج عن هذه العمليه تحرر طاقه عليا يستفيد منها الحيوان المقتدرات او المايتوكوندر 

في الافعال الحيويه وكذلك ينتج عن عمليات الاكسده الماء وثاني اوكسيد الكاربون 
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اللذان يستفيد منه الحيوان في صنع الغذاء بواسطة التركيب الضوئي لكن في حالة 

 لكاربون يتم طرحهما الى الخارج.غياب ضوء الشمس فان الماء الزائد وثنائي اوكسيد ا

 Excretion& Osmoregulationالابراز والتنظيم الاوزموزي

يتم طرح ثاني اوكسيد الكاربون والفضلات النتروجينيه السائله من خلال السطح العام 

للجسم بطريقة الانتشار. اما تنظيم كمية الماء الموجود في السايتوبلازم فتقوم به 

الواقعه بالقرب من المستودع والتي يحيط بها عدد من الفجوات الفجوه المتقلصه 

المتقلصه الثانويه والتي تصب باستمرار في الفجوه المتقلصه الرئيسه عند بلوغها 

الحجم المحدد في المستودع      وتطرح منه االى الخارج عن طريق فم الخليه تتعرض 

ة الانبساط يزداد حجم الفجوه الفجوه المتقلصه لعملية التقلص والانبساط ففي مرحل

نتيجة امتلائها بالماء بينما في مرحلة التقلص تقذف محتوياتها السائله الى المستودع 

,ويعتقد بان الجدار الخلفي الجانبي للفجوه المتقلصه و الملاصق للمستودع ينفجر في 

ا مرحلة التقلص مما يؤدي الى تفريغ محتويات الفجوه في المستودع اما الاموني

والفضلات النتروجينيه الاخرى التي تنشأ من عمليات الهدم تنفذ الى الخارج عن طريق 

 عملية الانتشار .

 

 : Repnoductionالتكاثر 

  في الظروف البيئيه الملائمه تتكاثر اليوغلينا بطريقة الانشطار الثنائي البسيط الطولي

Longltudinal simple binary fissionشطار تتحد النويات الحيوان مرحلة الان

الموجوده في النواة لتكوين نواة واحده .وتمر النواة في مراحل الانقسام الخيطي الذي 

ينتج عنه ظهور نواتين ويحدث الانقسام داخل الغشاء النووي وتنفصل الكروماتيدات 

الشقيقه بدون تكوين المغزل . ثم تنقسم الخليه الى جزئين متساويين .تبدأ العضيات 

يه )البقعه العينيه , الحبيتان القاعدتيان ,المستودع, البلعوم, والبلاستيده الخضراء( الامام

بالانقسام اما الجسم جار السوط والفجوه المتقلصه فيضمحلان ثم يتكونان مره اخرى 

في الخليتين الجديدتين . اما السوط القديم فيبقى في احدى الخليتين ويتكون سوط 

م يكتمل الانشطار الطزلي من المنطقه الاماميه الى المنطقه جديد في الخليه الاخرى ث

الخلفيه ويحتفظ كل حيوان بأحد العضيات المنقسمه . ويظهر في انتهاء المرحله 

الانشطار فردان متساويان تقريبا في الحجم , ويحتوي كل منهما على كافة العضيات 

 الموجوده في الخليه الام.

 

 

 : Multiple Fission or Palmella Stageالكفي الانقسام المضاعف او الطور 

يحدث هذا النقسام في فترات الخمول في اليوغلينا .يمكن لليوغلينا ان تدخل في مثل 

هذا الانقسام عندما تكون في حالة التكيس. اثناء الانقسام تتوقف اليوغلينا عن الحركه 

طي سميك تفرزه وتفقد سوطها وتاخذ شكلا مكورا . وتطمر نفسها داخل كيس مخا

الموجوده في الحيوان , حالة التكيس  Muciferous bodiesالاجسام المكونه للمخاط 

فردا  32او 10هذه يعقبها تكرار الانشطارات الثنائيه الطويله البسيطه وينتج عن ذلك

تكون مطموره جميعها في الماده المخاطيه وتفرز الافراد الناتجه حول نفسها غلافا خاصا 

يشبه الطور الكفي الموجود في الكثير من الطحالب مثل الكلاميدوموناس  بها وهذا
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واخيرا تكتسب هذه الافراد اسواطها ويتمزق الكيس المخاطي نتيجة انتفاخه وتحلله 

 بسبب امتصاص الماء وتنطلق الافراد الجديده من الكيس لتعاود نشاطها.

 

تخلص من الظروف البيئيه الغير : تدخل اليوغلينا مرحلة التكيس للEncystmentالتكيس 

ملائمه حيث تفقد اليوغلينا سوطها وتأخذ شكلا مكورا وتحيط نفسها بجدار سميك يختلف 

طبقه , وتستطيع اليوغلينا  4-2سمكه باختلاف انواع اليوغلينا حبث تتراوح طبقاته ما بين 

ن الكيس عند الموجوده داخل الكيس مقاومة هذه الظروف غير الملائمه الا أنها تخرج م

تحسن هذه الظروف بعد ان تكون لها سوط جديد. في بعض الاحيان ينقسمالحيوان 

داخل الكيس بواسطة النقسام الثنائي البسيط وينتج عنه حيوانان جديدان وقد يعاني 

 الحيوانان انقسامات اخرى ليتكون افراد حديده داخل الكيس.

نيه وفي الوقت نفسه كخليه نباتيه ولكنها اليوغلينا كحيوان:تدرس اليوغلينا كخليه حيوا

 تمثل الخليه الحيوانيه اكثر من النباتيه للأسباب التاليه:

فقدان جدار الخليه السليلوزي الذي يغطي الغشاء  .1

 البلازمي.

وجود الاجسام المركزيه التي تمثل الاجسام  .2

 القاعديه الاسواط.

المواد الغذائيه المخزونه في جسم الخليه هي  .3

 عن البارامايلوم وليست النشاء.عباره 

وجود الجسم جار السوط الذي يمثل عضيه حسيه  .4

 مستقبله للضوء 

 التغذيه رميه أضافه الى التغذيه النباتيه . .0

النشطار الثنائي البسيط يحدث في الحيوانات  .0

 وليس في النباتات .

 وجود الفجوه المتقلصه والتي تنعدم في النبات . .7

 

 

 

 

 Trypanosomaالتريبانوسوما 
Euglena 
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التريبانوسوما سوطيات حيوانية طفيلية في دم أو أنسجة كثير من الفقاريات بما فيها 

الإنسان. ودورة حياة هذا الطفيل تشتمل بالاضافة إلى الحيوان الفقارى على عائل آخر 

براغيث أو من الحيوانات اللافقارية الماصة للدم )حشرة من أنواع معينة من الذباب أو ال

 Trypanosomaالبق(. ومن أنواع التريبانوسوما الشائعة التي تصيب الإنسان: 

gambiense و Trypanosoma rodesiense  . 

 الشكل الخارجى والتركيب:

للتريبانوسوما جسم مغزلى الشكل مدبب الطرفين وثابت بفضل وجود قشيرة تغطيه 

 من الخارج.

التركيب الداخلى كما موضح في الرسم ويضم السيتوبلازم وبداخله نواة كبيرة بيضية 

الشكل , السوط , الغشاء المتموج وهو جزء السوط المتصل بالجسم , الحبيبة القاعدية 

 وتوجد عند قاعدة السوط وإلى الخلف منها يوجد الجسم الحركى )كينيتوبلاست(. 

لازما دم الحيوان الفقارى بواسطة الحركة التموجية تسبح التريبانوسوما في بالحركة:

للسوط والغشاء المتموج ويساعد في الحركة ايضاً انقباض وانبساط أجزاء الجسم 

 بالتتابع.

تستطيع التريبانوسوما أن تلتهم قطرات دقيقة من بلازما الدم عند سطح  التغذية:

 .pinocytosisجسمها وتعرف هذه العملية بالرشف 

 

 تتكاثر التريبانوسوما تكاثراً لاجنسياً بالانشطار الثنائى الطولى.ر: التكاث 

 دورة الحياة:

انساناً مصاباً فان التريبانوسومات تمر مع الدم  tse tse flyعندما تلدغ ذبابة تسى تسى 

إلى معدة الحشرة وفيها تتكاثر لتكون أفراداً  جديدة وبعد ذلك تغزو هذه الأفراد الجديدة 

مامى من القناة الهضمية وتصل إلى غددها اللعابية حيث تواصل تكاثرها لتكون الجزء الأ

طوراً مختلفاً يعرف بالطور الكريثيدى وتستمر عملية التكاثر حتى يظهر طور أخير هو 

. وتتم العدوى الإنسان عندما تلدغ الذبابة المصابة infective stageالطور المعدى 
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ور المعدى وهناك يتكاثر بسرعة بالانشطار الثنائى شخصاً سليماً ينتقل إلى دمه الط

 Sleeping sicknessالطولى وينتقل إلى المخ  ويسبب المرض المعروف بمرض النوم 

. وإلى جانب ذلك تستهلك التريبانوسوما كميات هائلة من الجلوكوز من دم المصاب كما 

يض فان الطفيل قد ولموادها الاخراجية تأثير سام على المصاب. وما لم يعالج المر 

 يتسبب في اتلاف خلايا المخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (((0-0)))المحاضرة 
 Subphylum : Ciliophoraتحت شعبة الهدبيات 

تضم هذه الشعبة أوليات حيوانية تتحرك باألهداب وتمتاز باحتوائها على نواتين 
وهي تغتذى   micronucleusواألخرى صغيرة  meganucleusاحداهما كبيرة 

اغتذاًء حيوانيًا وتتكاثر جنسيًا والجنسيًا.ومن أمثلة هذه الشعبة البراميسيوم 
 والبالنتيديوم.
 Prameciumالبراميسيوم 

   يعيش البراميسيوم في برك ومستنقعات المياه العذبة الغنية بالنباتات المتحللة. 
خذ شكال مغزليا ملم ويت2.0-2.0يبلغ طول الحيوان  الشكل الخارجى والتركيب:

 مقدمتة مستديرة ومؤخرتة  مدببة
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 للحيوان جسم يشبه نعل الحذاء في الشكل وسطحه الظهرى محدب والبطنى مفلطح.
ويحاط جسم بغالف يسمى 

مغطى   pellicleالجليد 
 بصفوف منتظمة من األهداب 

 cilia.  اذ تتوزع على سطحه
الخارجي يستخدمها الحيوان 

يوجد على  كوسيلة للحركة
الجانب البطنى الميزاب الفمى 

oral groove  الذي يمتد إلى
 cytosomeوتنتهي بالفم  vestibuleالداخل ليكون قناة واسعة تسمى الدهليز 

والميزاب الفمى والدهليز مزودان بأهداب  cytopharynxويؤدى الفم إلى البلعوم 
 temporary anusقت طويلة تساعد في جمع الغذاء وادخاله ويقع االست المؤ

يتميز السايتوبالزم الى منطقتين منطقة على السطح البطنى خلف البلعوم مباشرة.
واخرى داخلية تسمى  ectoptum   شفافة خارجية تسمى البالزما الخارجي 

يمتلك هذا الحيوان نواتين غير متشابهتين احدهما  endoplasmالبالزما الداخلية 
اوالنواة الخضرية        macronycleusكبيرة وتسمى النوة الكبيرة 

vegetative n.   تسيطر هذة النوة على جميع الفعاليات الحيوية في البرمسيوم عدا
اوتسمى النوة      micronucleusالتكاثر اما النوة االخرى فهي النوة الصغيرة 

 تسيطر هذة النوة على فعاليات التكاثرية في حيوان   reproductive nالتكاثرية
يمتلك الحيوان فجوتان  . وتوجد بالسيتوبالزم فجوات غذائية عديدة والبرامسيوم 

هذه القنوات لها دور في جميع  02_6متقلصتان عدد من القنوات الشعاعية يتراوح
المواد االبرازية السائلة وطرحها في الفجوة المتقلصة وتعتبر هذه الفجوة كجهاز 

  .ابرازي بسيط 

 
 التغذية:
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ويشمل نوع الغذاء بانواع من بانواع من البكتريا يغتذى البرامسيوم اغتذاًء حيوانيًا. 

والهائمات المائية ويدخل الغذاء مع تيار الماءالى الدهليز الفمي  واالوالى الدقيقة
اما الدقائق  الى الفم الخلويبمساعدة حركة االهداب فتصل الدقائق الصغيرة 

الكبيرة فتندفع الى الخارج مع تيار الماء بفعل حركة االهداب ايضا. عندما تصل 
دقائق الغذاء الصغيرة الى نهاية البلعوم تتكون فجوة في البالزما الداخلي وذلك 
بوجود مطاطية في غشاء البلعوم وبتأثير دفع الغذاء يتحرك البلعوم الى داخل 

 Foodه الفجوة عن البلعوم لتكُون الفجوة الغذائية االندوبالزم ثم تنفصل هذ
V.دقائق تدور الفجوة الغذائية في 5تستغرق عملية تكوين الفجوة الغذائية حوالي

السايتوبالزم الداخلي بمسار ثابت حيث تمر الى مؤخرة الجسم ثم الى مقدمته 
حيث تندفع من البلعوم الى النهاية الخلفية  Cyclosisتسمى هذه الحركة بالدوران 

ثم تندفع الى النهاية االمامية حيث يحدث الهضم من خالل افراز االنزيمات 
الهاضمة من االجسام الحالة فتنتشر المواد المهضومة الى السايتوبالزم اما المواد 

رج غير المهضومة الى السايتوبالزم اما المواد غير المهضومة فتطرح الى الخا
حيث تستمر الفجوة في حركتها مع  Cytopygeعن طريق المخرج المؤقت 

احتوائها على المواد غير المهضومة الى ان تالمس الجلد فيتكون المخرج المؤقت 
 .الكائن في مؤخرة الجسم تقريبا

 
 

 تنظيم الضغط االسموزى:
 م.يقوم جهاز الفجوات المنقبضة بالتخلص من الماء الزائد في السيتوبالز

 التنفس واالخراج:
يتم تبادل األكسجين وثانى أكسيد الكربون بواسطة االنتشار البسيط من خالل سطح 

 الجسم . يتم أيضًا اخراج المواد النيتروجينية االخراجية بنفس الطريقة.
 التكاثر:
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يتكاثر البراميسيوم الجنسيًا باالنشطار الثنائى العرضى وجنسياً باالقتران أوالتزاوج 
 الذاتى.

 Transverse binary fission: االنشطار الثنائى العرضى
ويتم بانقسام النواة الصغيرة والكبيرة ثم تتضاعف 
العضيات الداخلية مثل الفجوات المنقبضة والميزاب 
الفمى والفم والبلعوم ويعقب ذلك حدوث شق مستعرض 
في السيتوبالزم عند منتصف الجسم فينقسم الحيوان إلى 

متساويين تقريبًا وينمو الحيوانان الناتجان حتى جزئين 
يصال إلى الحجم الكامل ثم يشرعان بدورهما في 

 االنقسام.
 

 
 

ولهذا النوع من التكاثر اهمية :  )التكاثر الجنسي(  : Conjugcationاالقتران 
في حياة الحيوان اذ يعمل على تجديد وتقوية حيوية الحيوان وغالبا ما يحدث اثناء 

الحيوان الى ظرف غير مالئم كنقص المواد الغذائية وتتم عملية االقتران تعرض 
 بالتصاق حيوانين من الجهة البطنيه عند منطقة االخدود الفمي

 المراحل التالية: )التكاثر الجنسي(  : Conjugcationاالقتران  عمليةتتضمن 
 هما.. يلتصق فردان بسطحيهما الفميين وتتكون قنطرة بروتوبالزمية بين0
. تتحلل النواة الكبيرة من كل فرد تدريجيا بينما تنقسم النواة الصغيرة انقسامًا 0

ميتوزيًا مرتين متتاليتين لتكون أربع أنوية صغيرة بكل منها العدد المزدوج العادى من 
 الكروموسومات ثم تتالشى ثالثة أنوية وتبقى نواة.

ى نواتين احداهما صغيرة وتسمى النواة . تنقسم النواة المتبقية انقساما اختزاليًا إل0
المهاجرة )أو الذكرية( واألخرى كبيرة وتسمى النواة الساكنة )أو االنثوية( وكل منها 

 فردية المجموعة الكروموسومية أى تحتوى على نصف عدد الكروموسومات.
تنشط النواة المهاجرة في كل فرد وتهاجر إلى داخل الفرد اآلخر عبر القنطرة -4

وتوبالزمية لتتحد مع النواة الساكنة فيه وهكذا تتكون في كل فرد نواة زايجوتية ثم البر
 ينفصل الفردان عن بعضهما البعض.

تنقسم النواة الزيجوتية في كل فرد ثالث مرات متتالية بواسطة االنقسام  .0
الميتوزى لتكون ثمانية أنوية بكل منها العدد المزدوج من الكروموسومات وتكبر 

 أربعة منها وتصبح متعددة المجموعة الكروموسومية 
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وبذا تكون أربعة أنوية كبيرة  .0
وتحتفظ األربعة األخرى بحجمها  

مزدوج من الكروموسومات وبالعدد ال
وبذا تكون أربعة أنوية صغيرة ويتبع 
ذلك انقسام السيتوبالزم مرتين 
متتاليتين لتنتج أربعة أفراد صغيرة 
يحتوى كل منها على نواة كبيرة 

 وأخرى صغيرة.
 

 : Autogamyالتزاوج الذاتى 
تحدث هذه العملية في فرد واحد وهي 
تشبه عملية االقتران من حيث أن 

ة تتحلل في البداية وتستبدل بنواة النوا
كبيرة جديدة مستمدة من انقسام نواة 
صغيرة ولكن بينما تحدث عملية 
االقتران بتبادل الصفات الوراثية بين 
فردين فان التزاوج الذاتى تنتج عنه 
سالالت نقية ألنه يحدث في فرد 
واحد. ويتضمن التزاوج الذاتى 

 الخطوات التالية:
الكبيرة بينما تنقسم تتحلل النواة  .0

 النواة الصغيرة مرتين متتاليتين انقسامًا ميتوزيًا مكونة أربعة أنوية.
تختفي ثالثة أنوية وتنقسم الرابعة المتبقية مرة أخرى انقساماً اختزاليًا مكونة   .0

 نواتين تحتوى كل واحدة على مجموعة فردية من الكروموسومات.
 .تتحد النواتان لتكونا نواة زايجوتية  .0
تنقسم النواة الزايجوتية ثالث مرات متتالية انقسامًا ميتوزيًا لتكون ثمانية   .4

 أنوية.
ينقسم السيتوبالزم مرتين متتاليتين فتتكون أربعة أفراد كل منها يحتوى على نواتين 

ينتج من كل فرد  تكبر إحداهما لتكون النواة الكبيرة واألخرى تكون النواة الصغيرة.
تكاثر الجنسي اربعة افراد جديدة تستغرق هذة العملية حوالي مقترن في عملية ال

ساعة الى افراد ناضجة يمكن ان تعيد  04ساعتين وتنمو االفراد الصغيرة خالل 
 التكاثر من جديد .

 
 Blantidium coliبالنتيديوم كوالى 

 يعيش البالنتيديوم كوالى معيشة طفيلية في األمعاء الغليظة اإلنسان وبعض الثدييات
 األخرى كال
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خنازير والقردة والكالب وأكثرها اصابة هو الخنزير الذي يعتبر العائل األساسى 
الرئيسى لهذا الطفيل ومنه تنتقل االصابة اإلنسان. وبالرغم من أن هذا الطفيل ال 
يسبب مرضًا للخنزير أال أنه في اإلنسان يسبب المرض المعروف بالدسنتاريا 

حالة انتاميبا  البالنتيدية إذ أنه كما في
هيستوليتيكا يهاجم  جدار االمعاء 
ويحدث تقرحات تتسبب في احداث 

 النزيف المميز لمرض الدسنتاريا.
ويظهر في دورة حياته ) كما موضح 
في الرسم( طوران هما طور المغتذى 
)التروفوزويت( والطور المتكيس. تتم 
االصابة عندما يتغذى اإلنسان على 

ى الطور غذاء أو ماء يحتوى عل
المتكيس حيث يتحلل الكيس في 
االمعاء الغليظة ويخرج منه الطور 

المغتذى ويتكاثر باالنقسام الثنائى ويهاجم جدار االمعاء حيث يتغذى على األنسجة 
 والدم مسببًا المرض وتخرج األطوار المتكيسة منه لتتوإلى دورة الحياة.

براميسيوم والجنسيًا باالنقسام الثنائى يتكاثر البالنتيديوم جنسيًا باالقتران كما في ال
 العرضى.

 
 
 
 
 
 

 Sporozoa تحت شعبة البوغيات أو الجرثوميات
البوغيات أوليات حيوانية ال توجد بها أعضاء للحركة وتتكاثر باألبواغ ولها دورة 

طفيل المالريا حياة تحتوى على أطوار جنسية وأخرى الجنسية. ومن اشهرها 
 (.  Plasmodium)البالزموديوم

تعيش داخل الفقريات ومنها االنسان  البالزموديوم  جنستعرف أربعة انواع من 
    Pasmodium   vivax-0وتسبب له مرض المالريا  ومن هذه االنواع  

Plasmodium  ovale- 2   0- Plasmodium  malaria 
Plasmodium  falciparum  - 4 
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تسبب هذة الطفيليات مرض المالريا وتحصل النوبات باوقات  متباينة حسب نوع 
ساعة وفي النوع الثالث  44الطفيلي  ففي النوعين االول والثاني تحصل النوبة  كل

ساعة . اما في النوع االخير تكون النوبة غير منتضمة او  20تحصل النوبة كل 
وأشد أنواعها خطرًا مالريا الخبيث ساعة لذا يسمى هذا النوع طفيلي ال 20خالل 

 على اإلنسان.
 
 

 دورة الحياة:
يحتاج طفيلي المالريا الى مضيفين التمام دورة حياته االول  المضيف الفقري 

 femal of)االنسان(و االخر المضيف الالفقري  والمتمثل بأنثى بعوض االنوفلس 
anopheles   الريا الى االنسان وتختص اناث بعوض االنوفلس  بنقل طفيلي الم

دون الذكور وذلك الن االناث تملك اجزاء فم ثاقبة ماصة تستطيع من خاللها ان 
تتغذى على دم االنسان اما الذكور يمتلك اجزاء فم ماصة فقط تمكنها على التغذية 

 على رحيق االزهار. 
 

رحلة تتميز دورة حياة البالزموديوم إلى ثالث مراحل هي: مرحلة في كبد اإلنسان وم
 في كريات الدم الحمراء والمرحلة الثالثة داخل أنثى بعوضة األنوفليس.

 
 :المرحلة داخل كبد اإلنسان )المرحلة النسيجية( .0

عندما تلدغ أنثى بعوضة األنوفليس المصابة انسانا سليما فانها تحقن في دمه األطوار 
وبعد ما يقرب من  sporozoitesالمعدية للطفيل التي تعرف باألسبوروزويتات 

نصف ساعة تتجه إلى الكبد وتغزو خالياه وتكون  الشيزونت الذي يكّون باالنقسام 
التي تغادر الكبد لتهاجم كريات الدم  merozoitesعددًا كبيرًا من الميروزويتات 

الحمراء ومن ثم تبتدىء المرحلة التالية. ويمر الطفيل خالل وجوده في الكبد بفترة 
 أيام. 4فيها أعراض المرض.تستغرق هذه الدورة حوإلى حضانة التظهر 

 المرحلة داخل كريات الدم الحمراء: .0
 trophozoiteتهاجم الميروزويتات كريات الدم الحمراء وتتحول إلى تروفوزويت 

ينمو ويتغذى داخلها ويتخذ عدة أشكال فيظهر أوالً الطور الحلقى الذي يكّون أرجالً 
ى ويستمر التروفوزويت في النمو ويكون الشيزونت كإذبة ويتحول إلى طور أميب

schizont  الذي تنقسم نواته إلى عدد من األنوية  وتكون ميروزويتات كما في الكبد
ثم ينفجر غشاء الكرية الحمراء لتخرج الميروزويتات إلى الدم وتهاجم كريات جديدة 

عادة عندما  لتتكرر دورة الحياة. وتظهر الحمى الشديدة وأعراض المرض األخرى
ساعة وأقل من ذلك في حالة  44تنفجر الشيزونتات. وتستغرق هذه الدورة حوإلى 

 بالزموديوم فالسيبارم. 
وبعد عدة دورات في كريات الدم  تتحول بعض الميروزويتات إلى خاليا مشيجية  

)أنثوية( وخاليا مشيجية صغيرة  macrogametocytesكبيرة 
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microgametocytes بقى هذه الخاليا المشيجية في كريات الدم دون )ذكرية( وت
 تغيير حتى تنتقل إلى العائل الالفقارى )أنثى األنوفليس(.

 المرحلة داخل أنثى بعوضة األنوفليس: .0
عندما تمتص أنثى بعوضة أنوفليس دم انسان مصاب بالمالريا تدخل أطوار الطفيل 

ا المشيجية )الجنسية( التي المختلفة قناتها الهضمية وتهضم كل األطوار عدا الخالي
تنمو إلى أمشاج أنثوية وذكرية ويتجه المشيج المذكر نحو المؤنث ويتحد معه مكونًا 

. يتجه األوكينيت نحو جدار  ookineteالزيجوت الذي يستطيل مكونًا أوكينيت 
المعدة ليخترق الطالئية بين الخاليا ويستقر بالقرب من الغشاء القاعدى مكونًا الكيس  

الذي ينقسم ليكون األسبوروزويتات ثم ينفجر جدار الكيس البيضى  oocystبيضى ال
لتنطلق األسبوروزويتات خالل تجويف الجسم ثم تخترق جدار الغدد اللعابية لتستقر 
فيها. وعندما تلدغ البعوضة انسانا سليماً تمر هذه األسبوروزويتات إلى دمه مع 

 اللعاب لتبدْا دورة جديدة.
يومًا على حسب نوع  00إلى  2ة الطفيل داخل جسم البعوضة من تستغرق دور

 يومًا. 00إلى  02الطفيل وأقصرها في فالسيبارم إذ أنها تستغرق حوإلى 
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 ((((1-9))) محاضرة 

 Porifera(Sponges)شعبة اإلسفنجيات                                 

ولهذا تسمى  Pores beareفي اللغة الالتينية يعني حامل الثغور  Poriferaمصطتح      

  Spongesأحيانا بشعبة المساميات وهي شعبة حيوانية تتكون من أحياء تسمى باإلسفنجيات 

 Sub Kingdomالحيوانية الثانوية نظائر الحيوانات  تمثل الشعبة الوحيدة من المملكة

Parazoa . اإلسفنجيات تفتقر لألعضاء    والمجموعة األقل تطوريا في المملكة الحيوانية

,الطبقة  Mysohylواألنسجة وتتكون من طبقتين من الخاليا المفردة العميقة وطبقة وسطى 

والطبقة الوسطى من مادة  Pinacocytesالخارجية تتكون من خاليا مسطحة تسمى 

كاربوهيراتية بروتينية جيالتينية مع عدد من الخاليا المتحركة وهيكلها من األشواك الكلسية أو 

السليكية أو من األلياف البروتينية المطاطة ,أما الطبقة الداخلية فتتكون من خاليا مسوطة تسمى 

هذه الحيوانات تكون ثابتة         Collar cellsأو  Choanocytesبالخاليا المطوقة السوطية 

,لها فتحات خاصة   Sessile Metazoansولهذا تسمى بالحيوانات عديدة الخاليا الثابتة 

صفات لتناول وطرح الماء مرتبطة بردهات مبطنة بالخاليا المطوقة السوطية . ومن أهم 

 -: االسفنجيات

ابعة لها تمتلك العديد من الفتحات ألن األنواع الت Poriferaسميت هذه الشعبة بهذا اإلسم – 1

 . Ostiaأجسامها والتي تسمى بالثغور       الصغيرة على    

 أعضاء أو أنسجة حقيقية . تكون انواعها متعددة الخاليا ولكنها التمتلك – 2

تنفرد اإلسفنجيات بإمتالكها على خاليت متخصصة والتي تتحول إلى أنواع إخرى من  – 3

 الخاليا .

مملوء  Spongocoelجسم اإلسفنج عبارة عن تجويف كبير يسمى بالتجويف اإلسفنجي  – 4

 االوسطى الجيالتينية والسطح الداخلي مغطى بالخاليا المطوقة السوطية .  بالطبقة 

     الخاليا  يتحكم بهاوالتي   Ostiaلجميع اإلسفنجيات ثغور صغيرة جدا تسمى  – 1

 .  Porocytesالثغرية

م تناول الماء عن طريق الثغور الجلدية وطرحه إلى الخارج عن طريق فتحة يت – 6

 في القمة .                                                      Osculumالفميم

 ؟اعها ذات تناظر شعاعي وتتخذ أجسامها ثالثة أنواع من التراكيب المختلفة هي ومعظم أن –7

   من المناطق الساحلية   ولغالبية من أنواعها في المياه البحرية جميعها حيوانات مائية وا – 1

( متر والبعض يعيش في المياه العذبة ويقدر عدد أنواعها  8.800إلى أعماق تمتد إلى حوالي )

 (نوع . 10.000)   بأكثر من

بعض أنواع اإلسفنجيات تكون ذات لون أخضر وذلك ناتج من معيشة بعض الطحالب داخل  – 7

امها إذ أن هذه الطحالب تقوم بإنتاج األوكسجين خالل عملية التركيب الضوئي والذي أجس

يستخدم من قبل اإلسفنجيات في الوقت الذي تقوم فيه هذه اإلسفنجيات بطرح ثاني أوكسيد 

الكاربون والذي يستخدم من قبل الطحالب لعملية التركيب الضوئي وهذا مايسمى بالتعايش 

 والذي يستفاد كالهما أحدهما من األخر . Endosymbiontsالداخلي 

   Carnivoresالبيئات الفقيرة بالغذاء تصبح مفترسة ب بعض أنواعها التي تعيش – 12

 وخاصة على القشريات 

أو من كاربونات الكالسيوم أو  Sponginمعظم أنواعها لها هيكل من مادة السبونجين – 11

 السليكات .
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تتكاثر جنسيا بطرح الحيامن في الماء ليخصب البيوض من حيوان أخر والجنسيا عن  – 12

 . Gemmulesأوتكوين البذيرات   Buddingأو التبرعم  Regenerationطريق التجدد 

 

 

    
 )ب(                                             (أ)

 تركيب جسم اإلسفنج. -الماء في اإلسفنج . ب -mesa.دخول وخروج –ا                

 

  -الفروقات بين شعبة اإلسفنجيات والحيوانات األخرى :

اإلسفنج الحي يغير شكل جسمه,إذ أن معظم خاليا هذا الجسم تتحرك والبعض األخر تتحول  – 1

 ألخر .امن نوع 

الخاليا األخرى ,إذ  تكون مشابهه لالسعات والمشطيات وغير مشابهه للحيوانات المتعددة – 2

 اإلسفنجيات تتكون من كتلة جيالتينية غير حية بين طبقتين رئيسيتين من الخاليا .  امأن أجس

ليس لإلسفنجيات جهاز عصبي وأن الطبقة الجيالتينية الوسطى تمتلك العديد من الخاليا  – 3

 وبعضها تكون متحركة وتقوم بتغيير وظائفها .  المختلفة 

                                                      

                 Bodies structure of Spongesتركيب أجسام اإلسفنجيات        

  -نجيات وهي :فهناك ثالثة أنواع من التراكيب التي تمثل أجسام اإلس     

       Asconoid typeالنوع األسكوني –1

سط في اإلسفنجيات وغالبا مايكونإبتدائي ومنظم وشكل أنبوبي وذو تناظر يمثل التركيب األب     

( ملم . كأنواع الكلسيات مثل  1شعاعي ولكنه يحدد حجم الحيوان بقوة إذ أن حجمه اليتعدى )

Grantia.   . 

  Syconoid typeالنوع السايكوني – 2

ولكنه يبقى محافظا على  هو تركيب غير منتظم إذ ان هناك طيات كبيرة من جدار الجسم     

التناظر الشعاعي األساسي ,الجيوب أو الردهات الداخليه لهذه الطيات تكون مبطنة بالخاليا 

المطوقة السوطية والتي ترتبط بالجيوب الخارجية لهذه الطيات بواسطة الثغور مما يزيد من 

نمو لعدة سنتمترات كما أعداد الخاليا المطوقة والذي يساعد هذه األنواع من اإلسفنجيات على ال

 . .Euplectellaفي صنف سداسية األشعة مثل 

    Leuconoid typeالنوع الليكوني – 3

http://rds.yahoo.com/_ylt=A2KJkevAv_9O4DIAa32jzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12974afv6/EXP=1325412416/**http:/www.mesa.edu.au/friends/seashores/sponges.html
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تركيب غير منتظم كثيرا ويتميز بإنطواءاتكبيرة في جدار الجسم وفقدان التناظر الشعاعي ,إذ      

ك بإمتالء التركيب أن الخاليا المطوقة تبطن الردهات التي تتكون من إنطواء جدار الجسم وكذل

من الداخل بشكل كامل بالطبقة الوسطى التي تحتوي على شبكة من الردهات المبطنة بالخاليا 

أنواع هذا التركيب تنمو    المطوقة والتي ترتبط مع بعضها لتناول وطرح الماء بواسطة أنابيب .

لتي تساعدها على أخذ (متروفي أية إتجاه وذلك لزيادة عدد ردهات الخاليا المطوقة ا 1لحوالي )

 ..Spongillaمدى واسع من األشكال كما في صنف الجسمانيات مثل 

                                                    

             
                   

  -أنواع الخاليا في اإلسفنجيات :

 Choanocytesالخاليا المطوقة السوطية                                         – 1

هي خاليا ذات أطواق إسطوانية أو دورقية محاطة بسوط واحد لكل خلية وأن حركة السوط      

 الخيطي الشبيهه بالموجة هي التي تساعد على سحب الماء إلى داخل جسم اإلسفنج .

خاليا ذات شكل إنبوبي تسيطر على فتح وغلق الثغور         Porocytes  الخاليا الثغرية  – 2

Ostia . على سطح الجسم 

 Pinacocytesالخاليا السطحية       – 3

لها أشكال مسطحة وتكون طبقة مفردة خارجية فوق كل أجزاء الطبقة الوسطى الغير مغطاة      

 يئات الكبيرة لكي تدخل من خالل الثغور .                                           بالخاليا      المطوقة السوطية التي تقوم بهضم جز

وعلى الرغم من أن هذه الخاليا أعاله هي المسؤولة عن الوظائف الحيوية للحيوان فإن هناك   

  -أنواع من تتواجد وتتحرك داخل الطبقة الوسطى ومن أهمها :

خاليا شبيهه باألميبا تتحرك ببطئ داخل الطبقة     Lophocytesخاليا  اللوفوسايت      – 1

 الوسطى وتقوم بإفراز األلياف الكوالجينية .

 نوع أخر من الخاليا المنتجة للكوالجين .             Collencytesالخاليا الكولينية – 2

هي خاليا تقوم بإفراز السكريات المتعددة وتكون  Rhabdiferousالخاليا القضيبية    – 3

 أيضا جزء من الطبقة الوسطى 

وهي خاليا       .   Oocytes and Spermatocytesالخاليا البيضية والمكونة للحيامن – 4

 تكاثرية .

 Sclerocytesالخاليا السليكية                     – 1

لعديد من اإلسفنجيات وأحيانا تساعدها على الدفاع تفرز األشواك المعدنية وتكون هياكل ا     

ضد المفترسات وفي صنف الجسمانيات تسمى نفس هذه الخاليا بالخاليا 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A2KJkewRCwBP_2QANuSjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=14al8qu5l/EXP=1325431697/**http:/www.proprofs.com/flashcards/cardshowall.php?title=invertebrate-zoology-test-1-sponges-cnidarians-comb-jellies
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وهي مادة ليفية سميكة  Sponginالتي تقوم بإفراز مادة اإلسبونجين Sponocytesاإلسبونجية

 تؤدي إلى تصلب الطبقة الوسطى .

تقوم بإيصال اإليعازات وتؤدي إلى تقل  أجزاء جسم       Myocytes      ةالخاليا العضلي –6

 الحيوان .

 عي في اإلسفنجيات .اتعمل كجهاز من                   Grey cellsالخاليا الرمادية – 9

 Archaeocytesالخاليا األميبية               – 1

ي نوع أخر من ذات شكل أميبي ولها القابلية على التحول أل Amoebocytesتسمى أيضا      

 الخاليا وتلعب دور مهم أيضا في التغذية مع إزالة الفضالت التي تؤدي إلى غلق الثغور .

                                                            

 Classes    أصناف اإلسفنجيات                          

  -تمادا على مكونات هياكلها :اإلسفنجيات صنفت إلى ثالثة أصناف رئيسية إع     

 Calcareaصنف الكلسيات                               – أوال

 Bonyأو اإلسفنجيات العظمية   Calcareous Spongesيسمى أيضا باإلسفنجيات الكلسية 

Sponges : وتتميز أنواعه بما يلي-  

a.  الجسم وتكون منفصلة أو لها أشواك هىكلية تتكون من كاربونات الكالسيوم وتغطي جدار

 كتل  كبيرة .

b. ( إنج . 4- 3تكون هذه األنواع صغيرة الحجم اليتعدىإرتفاعها بعض اإلنجات) 

c. . عموما غير واضحة ولكن هناك بعض األنواع ذات لون براق 

d.  تعتبر أنواع هذا الصنف أبسط اإلسفنجيات وتتمثل فيها كل أنواع تراكيب الجسم

 وني .,اإلسكوني ,السايكونيوالليك

e. ( نوع معروف من هذا الصنف تكون معظمها بحرية المعيشة  422- 112هناك حوالي )

 . Grantiaومن أمثلتها الكرانشيا
 Glassتسمى اإلسفنجيات الزجاجية      Hexactinellidaصنف سداسية األشعة    –ثانيا

Sponges :وتتميز ب-  

 ية الشكل .تتواجد في المياه البحرية وتكون ذات لون شاحب وكوب-1

تفتقر إلى الغطاء الخارجي وتستخدم ثاني أوكسيد السليكون لتكوين هياكلها التي تتكون من -2

 األشواك السليكية التي تكون سداسية مفردة أو متحدة في بعض األحيان .

مغطى بشبكة من األشواك المتحدة مع  Osculumالتجويف اإلسفنجي فيها كبير والفميم-3

 بعضها .

 لجسم يكون  من النوع السايكوني أو الليكوني .تركيب ا-4

من الإلسفنجيات المعروفة مثل  % 9من هذا الصنف تشكل تقريبا  ( نوع 122هناك حوالي )-1

Euplectella. . 

 Demospongiaصنف الجسمانيات              –ثالثا

األلياف السبونجية أشواك سليكونية أو  معظم األنواع التي تعود لهذا الصنف تتكون هياكلها من .1

 أو من كليهما .

 شكل كتل غير منتظمة وجميعها من   بوأ ذات أحجام مختلفة جدا فقد تكون صغيرة جدا أو كبيرة .2

 النوع الليكوني .

البيتها ذات لون براق ولكن األنواع التي تعيش في المياه العذبة لها لون أخضر ألن بعض غ .3

 . .Spongillaألميبية لها ومن أمثلتهاالطحالب الخضراء تتعايش بداخل الخاليا ا
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 -الصفات العامة لالسفنجيات :

            Movement        الحركة

بالرغم من كون اإلسفنجيات حيوانات ثابتة أي أنها تعيش في مكان واحد مثبتة على       

األرضية المتواجدة فيها إال أن هناك بعض األنواع في المياه البحرية والعذبة لها القدرة على 

 ( ملم يوميا وذلك نتيجة 4- 1تغيير موقعها وذلك بالحركة البطيئة التي تتراوح سرعتها مابين )

 والخاليا األخرى . Pinacocytesللحركة الشبه أميبية للخاليا السطحية 

وهناك أنواع قليلة تستطيع تقلي  أجسامها والبعض لها القدرة على فتح الفميمات والثغور      

. 

            Respiration,Feeding and Excretion   التنفس ,التغذية واإلبراز

ة دوران ,تنفس ,هضم وإبراز ويقوم بجميع هذه الوظائف جهاز اإلسفنجيات ليس لها أجهز     

إذ يقوم بترشيح جزيئات الغذاء قبل دخولها ألن الجزيئات  Water flow systemسريان الماء 

( مايكرومتر فما فوق اليكنها الدخول عن طريق الثغور ,ثم تقوم الخاليا السطحية  12الكبيرة )

 أي إبتالعها وهضمها داخليا .  Phagocytosisعملية البلعمةابإسهالك المواد الغذائية بواسطة 

( مايكرومتر فإنها تدخل عن طريق الثغور وتمر من  12- 0.5أما الجزيئات التتراوحمابين )     

إلى النهايات الداخلية وتستهلك أيضا بواسطة الخاليا السطحية أو الخاليا األميبية ,أما  الخارج 

( مايكرومتر فإنها تدخل عن طريق الثغور أيضا   0.5ي األقل من )الجزيئات الصغيرة جدا أ

 12ولكنها تستهلك من قبل الخاليا المطوقة السوطية ولهذا فإن هذه الخاليا تصطاد أكثر من  

من العذاء لإلسفنجيات والتي تقوم بدورها بنقل الغذاء إلى خاليا أخرى تقوم بهضمه مباشرة  %

. 

األوكسجين بواسطة اإلنتشار من جهاز سريان الماء وبنفس الطريقة خاليا اإلسفنجيات تمت   

         تطرح ثاني أوكسيد الكاربون ونواتج الفضالت الذائبة كاألمونيا عن طريق اإلنتشار أيضا .                                           

الخاليا األميبية تقوم بإزالة الجزيئات المعدنية التي تقوم بغلق الثغور ونقلها من خالل الطبقة  

 الوسطى إلى الخارج مع تيار الماء .

 

               Reproduction          التكاثر

تتكاثر اإلسفنجيات الجنسيا بثال  طرق     Asexual Reproductionالتكاثر الالجنسي –أوال 

:-  

 Fragmentationالتجزء أو تكوين الشظايا          –1

بعض أجزاء أجسام اإلسفنجيات التي تنتقل بواسطة تيارات وأمواج المياه تستخدم حركة      

الخاليا السطحية والخاليا المطوقة السوطية لتعيد ترتيب شكل الطبقة الوسطى وتلتصق مرة 

انية على السطوح المناسبة لتنمو إلى إسفنج صغير خالل عدة أيام وتجزء اإلسفنج يتجدد فقط ث

إلنتاج الطبقة الوسطى  Collencytesعند إحتواء هذه القطع المتجزئة على الخاليا الكولينية

 والخاليا األميبية والتي تكون األنواع األخرى من الخاليا .

         Buddingالتبرعم           – 2

القليل من اإلسفنجيات تتكاثر بهذه الطريقة وذلك بنمو إسفنج صغير على الخلية األم      

Parent .وعندما تنمو ينفصل عنها عندما تكون الظروف البيئية مالئمة بشكل إسفنج صغير 

 Gemmulesتكوين البذيرات      – 3

ه العذبة تتكاثر بهذه الطريقة إذ تنظم بعض اإلسفنجيات البحرية والعديد من األنواع في الميا     

تقوم بتكوين  Spongocytesنكاثرها بشكل رئيسي في الخريف حيث أن الخاليا السبونجية
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وذلك بتغليف السبونجين وأحيانا تثبيته مع األشواك إذ تتكون  Gemmulesبذيرات تسمى 

ون هذه البذيرات ساكنة وتدخل تجمعات دائرية من الخاليا األميبية المملوءة بالمواد الغذائية ,وتك

في مرحلة السبات لكي تقاوم الظروف البيئية غير المناسبة كالبرودة ,الجفاف ,فقدان 

األوكسجين والملوحة وعند عودة هذه الظروف إلى الحالة المناسبة فإن بعض الخاليا األميبية 

ميبية المتبقية تتحول إلى المحيطة بالبذيرات من الخارج تتحول إلى الخاليا السطحية والخاليا األ

 األنواع األخرى من الخاليا التي يحتاجها اإلسفنج للقيام بوظائفه .

          Sevual Reproductionالتكاثر الجنسي    –ثانيا 

على الرغم من أنها التمتلك أعضاء تكاثرية  Hermophroditesمعظم اإلسفنجيات خنثية     

Gonads . 

الخاليا المطوقة السوطية أو ردهات هذه الخاليا التي ترتبط بالطبقة الحيامن تنتج بواسطة 

,بينما البيوض التي تحتاج دائما  Spermatic systsالوسطى لتكوين األكياس المكونة للحيامن

لتكوين المح وذلك بإستهالك الخاليا الحاضنة لها , وأثماء التكاثر فإن الحيامن تخرج من األكياس 

وإذا إرتبطت بإسفنج أخر لنفس النوع فإن الماء  Osculumعن طريق الفميموتطرح إلى الخارج 

يحمل هذه الحيامن إلى الخاليا المطوقة التي تقوم بإلتهامها ولكن بدال من هضمها فإن البعض من 

هذه الخاليا تتحول شكليا إلى شكل أميبي لتحمل الحيامن خالل الطبقة الوسطى إلى البيوض وبذلك 

 .تتكون اليرقة 

بعض األنواع من اإلسفنجيات تطلق بيوض مخصبة في الماء لكنها تعيد هذه البيوض مرة      

ثانية إلى أن تفقس , وهناك أربعة أنواع من اليرقات ولكن جميعها عبارة عن كرات من الخاليا مع 

احة طبقة خارجية من الخاليا التي بواسطة أهدابها أو أسواطها تساعد اليرقة على الحركة والسب

 أليام قليلة لحين وجود مكان مناسب لتتثبت عليه ثم تنمو إلى إسفنج جديد .                                              

في اإلسفنجيات السداسية األشعة األجنة تبدأ بواسطة اإلنقسام إلى خاليا منفصلة ولكن في      

ة إلى يرقات والتي تترك أجسام األبوين ( من تكوين الخاليا فإنها تتحول بسرع 32مرحلة ال )

 وتتحول إلى إسفنج جديد .

 

        Carnivorous Spongesاإلسفنجيات المفترسة 

القليل من هذه الحيوانات وخاصة التي تعيش في مياه فقيرة بالمواد الغذائية فإنها تقوم      

األنواع تعود للعائلة بإفتراسالقشريات الصغيرة والحيوانات الصغيرة األخرى ومعظم هذه 

Cladorhizidae 

متر في العمق   8.840إذ أن هذه األنواع المفترسة تعيش في المياه العميقة التي قد تصل إلى 

 وتستخدم خيوط لزجة أو أشواك كالبية لغرض الحصول على فريستها .

قة السوطية فمثال معظم اإلسفنجيات المفترسة المعروفة تفقد جهاز سريان الماء والخاليا المطو     

يستخدم جهاز سريان مائي متحور بدرجة عالية إلى تراكيب شبيهه .Chondrocladiaالجنس   

 والتي يستخدمها إلصطياد الفريسة . Ballonبالبالون 

 

              Ecologyبيئة اإلسفنجيات        

 

هذه الحيوانات ذات إنتشار عالمي واسع من المناطق القطبية إلى المناطق اإلستوائية وبعضها      

يعيش في المناطق النظيفة ألن الرواسب التي تنقلها األمواج وتيارات الماء تؤدي إلى غلق الثغور 

ر سيادة في وبالتالي تكون هناك صعوبة الحصول على الغذاء والتنفس .     اإلسفنجيات تكون أكث
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المياه المعتدلة الحرارة مما في المياه اإلستوائية وذلك ألن الحيوانات التي تفترس اإلسفنجيات 

 تتواجد بكثرة في المياه اإلستوائية.

من خالل تعايش بعض الطحالب   Primary Producersتعتبر اإلسفنجيات كمنتجات أولية      

ؤدي إلى إنتاج أوكسجين أكثر ثال  مرات مما تستهلكه الخضراء داخل الخاليا األميبية لها مما ي

باإلضافة للمادة العضوية التي تستهلكها .      بعض اإلسفنجيات تستخدم وسائل عديدة للدفاع عن 

نفسها ضد المفترسات إذ أن البعض تستخدم أشواكها لتكوين شبكة كثيفة لعدة أمتار في العمق 

تفترسها ,والبعض تنتج سموم للحماية من الحيوانات األخرى لتتجنب الحيوانات شوكية الجلد التي 

والتي تنمو عليها أو بالقرب منها , وهناك أنواع تنتج مواد   Bryozoansمثل المرجانيات 

 كيمياوية دفاعية ضد المفترسات .

                                                       

   .Grantia  الكرانشيا

 .Sctphaالكرانشيا جنس من اإلسفنجيات الكلسية البحرية والتي كانت تسمى سابقا        

إذ أن  Syconoid typeوتكون أجسام هذه المجموعة من اإلسفنجيات من النوع السايكوني

جدار المستعمرة يكون بشكل طيات في سلسلة من القنوات الخارجية والداخلية والتي تقوم 

الماء يدخل أجسام هذه الحيوانات خالل القنوات  ين والمواد الغذائية .بتدوير الماء لنقل األوكسج

وتعمل  Prosopylesويمر خالل الثغور الداخلية والتي تسمى   Incurrent canalsالشهيقية

كبوابات أو بشكل مصراعين ,إذ أن الماء الداخل يحمل األوكسجين المذاب والغذاء الذي يكون 

التي تكون مبطنة   Radial canalsهائمات نباتية أو بكتريا وبعد ذالك يدخل القنوات الشعاعية 

ركة الماء بالخاليا المطوقة السوطية إذ تقوم بالحفاظ على حركة الماء داخل اإلسفنج ,وأثناء ح

على طول األسواط فإن جزيئات الغذاء العالق تسحب بواسطة الطوق ثم يتم هضمها بعملية 

البلعمة بواسطة الخاليا األميبية التي تنقل المواد الغذائية إلى أجزاء أخرى من المستعمرة 

اإلسفنجية وبذلك فإن هذه الخاليا األميبية تعوض عن جهاز الدوران الغير موجود في هذه 

الحيوانات .    من خالل القنوات الشعاعية فإن الماء يدخل الفتحة المركزية أو التجويف 

ولهذا فإن  Apopylesخالاللثغور الخارجية الصغيرة والتي تسمى Spongocoelاإلسفنجي 

وكما  Osculumطرح الماء والفضالت الزائدة يتم من خالل الفتحة الكبيرة التي تسمى الفميم

 ي .في الشكل التال

 

 

 
 .Grantiaمسار الماء والمواد الغذائية في الكرانشيا
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الخاليا األميبية تفرز أشواك من كاربونات الكالسيوم في المادة البروتينية الجيالتينية      

والخاليا المطوقة السوطية , إذ أن هذه اإلسفنجيات لها طبقتين جرثوميتين  لإلسفنج بين األدمة 

كتوديرم أي عدم وجود طبقة الميزوديرم كما في الالفقريات الراقية فقط هما اإلندوديرمواإل

والحيوانات الفقرية .  تتكاثر هذه المجموعة من اإلسفنجيات الجنسيا بالتبرعم والتجزء أما 

التكا  الجنسي فيكون بدائيا ويتم بمزج المادة الوراثية وقد يؤثر على هذا التكاثر الظروف 

 لماء ودوران القمر والتي قد تؤدي إلى تأخير هذا التكاثر .البيئية مثل درجة حرارة ا

 

 

 

 

 .Euplectellaاإليوبلكتيال  

تتواجد أفراد هذه الجنس في المياه البحرية وتعرف باإلسفنجيات الزجاجية وذلك ألن        

عام   Richard Owenأجسامها تتكون من الداخل من مادة السليكا ,إكتشفت من قبل العالم 

1141 . 

أجسامها عبارة عن إنبوبإسطواني ذو جدار نحيف ولها ردهات مركزية كبيرة   هذه الحيوانات 

( متر إذ تكثر في المياه  1222- 12ذات إنتشار عالمي وتوجد في أعماق المياه التي قد تصل )

الباردة والمناطق الغنية بمادة السليكا , دائما بشكل مفرد والتكون مستعمرات وتحصل على 

وذلك بسحب جزيئات الطعام مع تيارات الماء   Filter Feedersا بعملية ترشيح الغذاء غذائه

يكون عالقة  .E.aspergillumعض أنواع هذا الجنس وخاصة النوعبلتدخله إلى جسم الحيوان 

الصغيرة إذ أن هذه األسماك عندما تتكاثر   Shrimpمع أسماك الكمبري  Symbiosisتعايشية

 Flower basketفإن أفرادها الصغيرة تهرب لتجد هذه اإلسفنجيات والتي تسمى بسلة الزهور 

التي تؤويها فاألسماك تقوم بتنظيف اإلسفنجيات وفي المقابل فإن اإلسفنجيات تزود األسماك  

لشبيهه بالخيوط إذ تطرح المواد الغذائية داخل بالمواد الغذائية وذلك عن طريق أليافها الزجاجية ا

لهذه الحيوانات   Glass fibersاأللياف الزجاجية    جسم اإلسفنج ليكون كغذاء لألسماك .

( سم وتكون  22 – 1والتي تثبت جسم اإلسفنج على السطح الذي ترتكز علىه  ذات طول من )

من   Silic acidلحامض السليكي   هذه اإلسفنجيات التستخ نحيفة شبيهه بشعر اإلنسان .

 ماء البحر وتحوله إلى مادة السليكا إذ أن هياكلها تتكون من هذه اإللياف الزجاجية .

     .Spongillaالسبونجال

تعرف أيضا  Demospongiaالتي تعودلصنف الجسمانيات  Spongillidaeتعود للعائلة      

لمتفرعة أو المتجمعة وذات مادة رخوة وهشة بإسفنجيات المياه العذبة وتكون شبيهه بالقشرة ا

هذه الحيوانات تكون       وبلون أخضر لوجود الطحالب أو تكون في بعض األحيان أكثر بياضا .

مبعثرة وغير منظمة وسطوحها خشنة لوجود األشواك , تلتصق على الصخور وتتواجد في 

صول على أحياء مائية مجهرية البرك والجداول الضحلة وتحصل على غذائها بترشيح الغذاء للح

( ملم مغطاة بالمواد  12 – 1ذات أشكال نحيفة )      صغيرة كالحيوانات اإلبتدائية والبكتريا ,

الصلبة وجهازها الداخلي مبطن بالخاليا المطوقة السوطية المسؤولة عن ترشيح الغذاء والتبادل 

هذه الحيوانات تتعرض لظروف الغازي مع المحيط .    على عكس اإلسفنجيات البحرية فإن 

(  11كما في الشكل ) Gemmulesبيئية مختلفة وغير مالئمة ولهذا تكون مايسمى بالبذيرات 

والتي تكون مقاومة لهذه الظروف إذ تمر بمرحلة السبات لحين عودة الظروف المالئمة إذ تنمو 

تقضي فترة الشتاء في  تتكاثر الجنسيا بالتبرعم في أواخر الصيف حيث      إلى إسفنج جديد .

حالة السبات وتنطلق مرة ثانية من األم الناضجة في الربيع وتتكاثر جنسيا في الصيف إذ أنها 
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تكون يرقات حية .     هذه اإلسفنجيات تكون غير مهددة وخطرة على اإلنسان ولكنها ذات فائدة 

 إذ تستخدم كدالئل للتلو  البيئي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (((11-15-9)))محاضرة 

       ph:Cnidariaشعبة اللاسعات )أمعائية الجوف(

من الشعب العديدة الخلايا وسميت باللاسعات لامتلاكها خلايا متخصصة للدفاع عن    

كما تسمى   cnidoblastالجسم واقتناص الغذاء تسمى هذه الخلايا بالخلايا اللاسعة 

سب ظهورالجوف الوعائى المعدي الذي يحيط إفراد هذه الشعبة با أمعائية الجوف ب

بفتحة واحدة مثل حيوان  الهايدرا تقع  castricwc بجدار الجسم والذي يفتح إلى الخارج

في قمة الحيوان يدخل من طريقها الغذاء وتخرج منها الفضلات وسميت بأمعائية 

  الجوف يختلف عن التجويف الأسفنجي الجوف الوعائي المعدي يناظر الأمعاء 

einteron نوع يعيش معظمها في  15555في الحيوانات الراقية تظم هذه الشعبة حوالي

 المياه البحرية والقليل في العذبة .

 -:لشعبة اللاسعات الصفات التطورية 

 التخصص الخلوي إي قيام مجموعة من الخلايا المتشابه بأداء وظائف معينة . -أ

ظهور الجهاز العصبي لأول مرة في اللافقريات على شكل مجموعة من الخلايا   -ب

 الحسية. 
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الهضم هضم خارجي يحصل في التجويف الوعائي المعدي فضلآعن الهضم  -ج

 الذي يحدث داخل الخلايا .

 -مميزات شعبة اللاسعات :

ية تدعى . تناظرها شعاعي وافرادها ثنائية الطبقة الجسم يتالف من طبقتين  الخارج1

 و الطبقة الداخلية التي تحيط بالتجويف الوعائي المعدي وتسمى  epidermisالبشرة 

Gastic layer   تقع بينهما طبقة جيلاتينية تدعى الغراء المتوسطMesoglia . 

التي  تستخدم لدخول   mouth. لهذه الحيوانات فتحة واحدة للخارج تسمى الفم 2

فم بعدد من المجسات التي لها اهمية في الدفاع عن الطعام  وطرح الفضلات ويحاط ال

 الجسم واقتناص الغذاء. 

التي لها دور كبير في الدفاع عن Cindoblasts. تمتاز الافراد بوجود الخلايا اللاسعة 3

نوعا( واعدادها  10الجسم واقتناص الغذاء وتختلف انواع الخلايا اللاسعة )حوالي 

.لايوجد جهاز للدوران 4ا توجد بكثرة في المجسات .   ومواقعها بحسب نوع الحيوان لكنه

 أوالتنفس في مثل هذه الحيوانات 

.تتكاثراللاسعات بالطرق الجنسية )بالامشاج( واللاجنسية )بالانشطاراوالتيرعم 0

 اوالاخلاف( والافراد خنثية اوثنائية المسكن 

هي ظاهرة ظهور أكثر و  metagencisis.تمتاز اللاسعات بوجود ظاهرة تعاقب الاجيال 0

الجيل -من جيل واحد خلال دورة حياة هذا الحيوان اذ يوجد جيلين في دورة الحياة أ

الجيل الاخر )جالس -.  بmedozoioidالجنسي الحرويسمى الطور الميدوزي 

sessile ويكون على شكل مستعمرة ويمثل الجيل اللاجنسي ويسمى الطور)

اللاجنسي في حياة الحيوان والمتمثل بالشكل  فقد يظهر الطور (polypoid)البوليبي

البوليبي الاسطواني الشكل ويتعقبه طور اخر يمثل الطيور الجنسي الذي يتخذ شكلا 

مظليا يسمى الميدوزا حيث يقوم الطور اللاجنسي بأنتاج الطور الجنسي خلال دورة حياة 

 رية وقناة شعاعية .هذا الحيوان كما في حيوان الاوبيلا والميدوزا عبارة ن قناة دائ

.تمتاز اللاسعات بوجود الجهاز العصبي البسيط الذي يتألف من خلايا عصبية وخلايا 7

 حسية.

:    في الميدوزا التركيب الساند الوحيد هو طبقة الميزوكليا           Skeletons. الهياكل 8

كذلك فأن الماء وفي الهيدرا وشقائق النعمان تغلق أفواهها في حالة عدم تناول الغذاء و

في التجويف الهضمي يعمل كهيكل هايدروستاتيكي كالبالون المملوء بالماء.  بعض 

تستخدم أعمدة الخلايا المملوءة بالماء للإسناد بينما أقلام  .Tubulariaالبوليبات مثل 

تستخدم الميزوكليا والأشواك الكلسية والبروتينات الليفية كما في  Sea pensالبحر 

الإسفنجيات .     في بعض مستعمرات البولب هناك حلقة كايتينية تقوم بالإسناد 

والحماية أما الشعب المرجانية فتقوم بإفراز هيكل خارجي من كاربونات الكالسيوم 

 ل والقشور لتلتصق بها .            والقليل من البوليبات تجمع مواد من حبيبات الرم

وهي وجود عددة اشكال  في مستعمرة  polymorphism . ظاهرة تعدد الاشكال 8 

الحيوان الواحد أذ يقوم كل شكل بعمل معين يختص به كالتغذية اوالدفاع اوالتكاثر او 

في المستعمرة ومن   zooidحمل المستعمرة وكل شكل من هذه الاشكال يمثل فرد 

 الافراد في مستعمرات اللاسعات مايلي :

أ. الافراد الاغتذائية و تمتاز بوجود الفم والفجوة المعدية وعدد من المجسمات وظيفتها 

 مثل الاوبيليا   Gastric zooidاو  tropho zooid تناول الغذاء وتسمى هذه ب 
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هذه الافراد الفم والمجسات  تنعدم في مثل  Gono zooidsب. الافراد التكاثرية 

 وجسمها يتخذ اشكال بيضوية تتكون بداخلها براعم بواسطة التكاثر الجنسي.

وتسمى احيانا الافراد المحاربة او البوليبات   Daethlo zooidج. الافراد الاصبعية 

الوقائية وهي تراكيب طويلة اصبعية الشكل لها القابلية التقلص و الانبساط تعمل على 

 -ة المستعمرة بواسطة خلاياها اللاسعة وتكون الافراد الاصبعية على شكلين :حماي

وقد تظهر افراد   tantcal zooidالافراد المجسية  -spiral zooid  2الافراد الحلزونية  -1

الذي يخشى   physaliaاخرى في بعض الحيوانات مثل اكياس الطفور كما في الفيزاليا 

 الصيادون لسعاته اذ ان المادة اللاسعة تؤدي الى شل حركة الانسان. 

  -تصنيف شعبة اللاسعات : 

اي الحيوان المائي أفراد هذا الصنف تعيش في المياه   ((hydorzoa))صف المائيات -1

البحرية و البعض منها تعيش في المياه العذبة وتمتاز اما بوجود طوري البوليب و 

أو بوجود طور البوليب فقط كما في الهايدرا  Obeliaدوزا كما في حيوان الاوبلياالمي

Hydra .وتنشأ الخلايا التناسلية من البشرة 

اي الحيوان الكأسي إن جميع أفراده بحرية المعيشة  ((scyphozoa))صف الكأسيات  -2

ليت فيكون وتمتاز بأن الميدوزا هي الطور الرئيسي في دورات الحياة اما طور البو

الاوريليا وعدد  ((Aurellia))معدوم أو ينمو بسرعة الى طور الميدوزا كما في حيوان 

 قناة وتنشأ الخلايا التناسلية من الاندوديرم)الطبقة المعدية(. 10القنوات الشعاعية 

اي الحيوان زهري الشكل.تمتاز أفراده بوجود طور  ((Anthozoa))صف الزهريات  -3

 البوليب فقط 

 .((Actiniaو ((Metridiumخلال دورة الحياة كما في الحيوانين

  emato cystitis and cnidoblast الاكياس الخيطية والخلايا اللاسعة

تمثل الخلايا اللاسعة خلايا كمثري الشكل متخصصة تلعب دورا في الدفاع عن الجسم 

الطلائية في طبقة  واقتناص الغذاء وتوجد هذه الخلايا في الحافات الخارجية للخلايا

البشرة اما في المجسات والمخروط القمي فتتكون داخل الخلايا طلائية العضلية حيث 

بوجود داخل الخلية  اللاسعة تركيب يسمى   hostcellsتسمى هذه بالخلايا المضيفة 

النسيج اللاسع  او الحويصلة الخيطية ويبرز بالخلية اللاسعة بالقرب من نهايتها الخارجية 

وهناك قمة   cnidocilويصلة الخيطية  امتداد رفيع يسمى الشعرة اللاسعة او الزناد للح

كيس اللسع الممتد الى الداخل والذي يتصل به خيط اللسع  الملتف داخل كيس اللسع 

عندعدم انطلاق الخلية اللاسعة كما يحوي قمة كيس اللسع على اشواك اللاسعة وثلاثة 

غليمات اهمية في اقتناص الفريسة وشل حركتها ويحوي الشواك  وال  styletsغليمات 

كيس اللسع علىالمادة السمية التي تعمل على شل حركة الفريسة عند تحفز الخلية 

اللاسعة على الانطلاق تنتقل قمة كيس اللسع وينقلب خيط اللسع وتصبح الحافة 

 ريسة الداخلية الى الخارج حيث يتوسع خيط اللسع ويصبح طويلا ليصل الى الف

وهناك عدة انواع من الحويصلات  الخيطية في الحيونات الاسعة منها الحويصلات ا 

 لخارقة والملتفة والصقة البيضوية والحويصلات الاصقة الصغيرة 

 كيف تتم عملية التحفيز في الخلايا السعة : 

تتحفز هذة الخلايا عندما يصادف الحيوان مادتة الغذئية او الفرائس المناسبة اوعندما 

يداهمة حيوان اخر لاغراض الدفاع عن الجسم وكان  الا عتقاد سابقا على ان التحفيز يتم 

بشكل ميكانيكي أي عندما يلمس الزناد الفريسة  او الجسم المحفز الا ان التجارب اثبتت 
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لتحفيزعلى لأنطلاق تتم بفعل كيميائي  أي بتاثير مواد كيميائية معينة على ان عملية ا

تعمل على انطلاق الخلايا اللاسعة فقد اجريت  بعض التجارب على الخلايا الاسعة 

لحيوان الهايدرا لوحظ ان حامض الخليك الثلجي مادة كيميائية وازرق المثيل مادة 

 .كيميائية تعمل على انطلا ق المادة اللاسعة 

 

 1 -ناك ثلاثة أنواع معروفة من هذه الخلايا :  Cnidocytesالخلايا اللاسعة   

تقوم بحقن السموم بالفريسة ودائما           Nematocystsالأكياس الخيطية   – 

لكي تحافظ على غرزها في الضحية ,معظم أنواع  Barbsماتحتوي على تراكيب لاذعة 

 اللاسعات تحتوي على هذه الأكياس .

لاتخترق الضحية أو تحقن السموم ولكن توقعها في Spirocystsالأكياس الحلزونية  – 2

شرك بواسطة مايسمى بالشعيرات اللزجة على الخيط ,أنواع من صنف الزهريات تحتوي 

 على هذا النوع من الأكياس.                                             

الأكياس لا تستخدم لإقتناص الفريسة وبدلا من :     هذه Ptychocystsالأكياس    –3

ذلك فإن الخيوط تطرح هذه الأكياس التي تعمل على بناء أنابيب حماية لمعيشة 

 . Cerianthriaضحيتها ,تتواجد هذه الأكياس فقط في رتبة 

 -المكونات الرئيسية للخلية اللاسعة :

ينعدم في  Tiggerكزناد :    يكون بشكل بروز على السطح يعمل    ciliumالهدب  –1

 الأكياس الحلزونية .

تحتوي على الخيط وتقوم بمزج المواد   Capsule(Cnida)العلبة )الأبرة(       – 2

 الكيمياوية التي تتظمن حقن السموم أو الإلتصاق او كليهما .

:   عبارة عن إستطالة من جدار الأبرة يقوم بغرز تراكيب لاذعة       Tubeالإنبوب– 3

Barbs  . في الفريسة 

الذي يحيط به ويكون الخيط  Finger:     يكون كإمتداد للإصبع     Threadالخيط  – 4

 مجوفا ويقوم بنقل المواد الكيمياوية من الأبرة إلى الفريسة الهدف .

:    يوجد فوق نهاية الأبرة والذي يتكون من رفوف مفردة أو       Operculumالغطاء – 0

وهو الذي يقوم       Cell bodyجدار الخلية  – 0من ثلاثة رفوف مرتبة بشكل شرائح .     

 بإنتاج كل الأجزاء الأخرى .                                             

                        

ة عمل الخلايا اللاسعة لا لكونها ذات تراكيب دقيقة ولكن لكونها من الصعوبة دراسة ألي

 -معقدة جدا ,وهناك على الأقل أربع فرضيات وضعت لهذا الغرض وهي :

 التقلص السريع للألياف المحيطة بالأبرة والتي تزيد من الضغط الداخلي . – 1

 الخيط المشابه للنابض الملفوف يتمدد بسرعة عندما ينطلق . – 2
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التغيرات الكيمياوية في محتويات الأبرة تؤدي إلى  .Chironexفي حالة الجنس  – 3

 التوسع بسرعة بواسطة البلمرة .

 التغيرات الكيمياوية في السائل داخل الأبرة تجعله محلول أكثر تركيزا .   – 4

 

 

                                               

    hyolra.sp  حيوان الهايدارا

Phylum:cnidarian    order  hydrida      cla ss hydra    g:hydra vividus   

سم جسمه  2حيوان يعيش في المياة عادة وهو حيوان بوليبي صغير يبلغ طولة حوالي 

اسطواني وله القابليه  على التقلص والانبساط  ويرتكز من قاعدتة على الاجسام  

الذي يحوي على خلايا غديه تفرز ماده  basaldiscالاخرى بواسطة القرص القاعدي 

يقع الفم في مقدمة الجسم ويحاط بتركيب يسمى لاصقه تساعد على تثبيت الحيوان .  

يستخدم الفم   Tentaclesويعمل عدد من المجسات  Hypostomeالمخروط الفمي 

لوصول الطعام الى التجويف الوعائي كما يستخدم لطرح الفضلات اما المجسمات فلها  

اهمية  في الدفاع عن الحيوان  واقتناص الغذاء . تسمى المنطقة المحصورة بين 

والذيس يحمل في مواسم   stalkالمخروط الفمي والقرص القاعدي بالساق او الجذع  

طقة القمية عدد من الخصى تظهر بهيئة  نتؤات  حليمية  النضج الجنسي قرب المن

الشكل ويحمل الجذع في مواسم النضج الجنسي على تراكيب كروية قرب القرص 

فقد يحويالحيوان على خصى فقط ويسمى الهايدرا   ovaryالقاعدي تمثل المبايض 

 female او قد يحوي على  مبايض فقط ويسمى الهايدرا الانثوي  male hydraالذكري 

hydra    وقد تحمل النوعين فتسمى الهايدرا الخنثيةhermop hydra   وقد تحمل

 الهايدرا اضافة لهذه التراكيب البراعم . 

والتجويف الوعائي   booly wall التشريح الداخلي للهايدرا :  يحيط الهايدرا جدار الجسم 

 خلويتين جدار الجسم فيه يتكون من طبقتين   vascularcavityالمعدي 

وهي الطبقة الخارجية من الجداروتؤدي العديد من الوضائف  epidermis أولآ :البشرة

 منها الحسية و الوقائية وعملية تقلص و انبساط وتتكون من مجموعة خلايا :

A  -  الخلايا الطلائية العضليةMuscular  ep :  cells  

الذي يقوم مهمه الحمايه اما  عبارة عن خلايا مخروطية تمتاز بوجود جزء قمعي طلائي

الجزء القاعدي فيكون عريض وله امتدادت جانبيه ويسمى الجزء العضلي حيث يحوي 

لها القابليه  على التقلص والانبساط وتعمل  myonemes على خيوط عضليه تسمى 

هذة الخلايا على التحكم بطول وقصر الحيوان اذ تقوم الخليه بوظيفتين الاولى الحماية و 

 انية عمليات التقلص الانبساط  لذ تسمى الطلائيه العضليه  الث

:b  الخلايا الطلائيه العضليه الغديهGlandula:ep 

خلايا طلائية متحورة تتواجد على الاغلب في منطقة القرص القاعدي وتحوي على اعداد 

جسام من الحبيبات الفرازية تساعد في افر از مادة مخاطية تعمل على تثبيت الحيوان بالا

 الا خرى

c   الاخلايا البينية:Inter calied  celle  
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خلايا كرويه الشكل تتواجد بين قواعد الخلايا الطلائيه العضليه بشكل تجمعات لها 

القابليه على التحول الى انواع اخرى من الخلايا تسمى با الخلايا المعوضه التي يحتاجها 

 اثناء النمو اوالخلاف اواثناء التكاثر 

  :d  الخلايا الحسيهShgohensory celle   خلايا نحيفه تقع بين الخلايا تتحسس للمنبهات

الخارجية كا للمس والحرارة والضوء بواسطه شعيرات تقع في قمتها هذه الخلايا بنقل 

الايعازات  والمنبهات الخارجيه للخلايا العصبية بواسطة استطالات خيطيه تنشا من 

 قواعدها 

E بيه  : الخلايا العص   Neurve    celle   

وتظهر با شكال غير منتظمه تقع في منطقه القمه تحت الخلايا الطلائيه العضليه قرب 

منطقه المزوكليا تكثر هذة الخلايا في منطقه القمة والمجسات والقرص القاعدي وتمتد 

 استطالتها عبر طبقه الغراء المتوسط وتلتقي بعضها مع بعض مع الخلايا  الحسية 

  F الخلايا اللاسعة :Cnidoblast   وهي خلايا متخصصة للدفاع عن الجسم واقتناص

الفرائس تنتشر في جميع انحاء الجسم وخاصة في منطقة المخروط القمي والمجسات 

 وتكون على عده انواع منها الثاقبة والملتفةوا للاصقة  البيضويه  والصقه الصغيرة  

G  الخلايا الجرثومية :Germ cells    تظهر هذه الخلايا في الافراد البالغة في مناطق

محددة كالخصى والمبايض كما تظهر في مواسم محددة وغالبا ماتظهر في فصل 

 الصيف اوالربيع والذي هو موسم النضج الجنسي لهذه الحيوانات.

  Gastrodermis الطبقة المعدية \ثانيا

ف الوعائي المعدي وتمثل ثلثي وهي الطبقه الداخلية من جدار وتكون مواجهة للتجوي

 سمك جدار الجسم وتشمل انواع من الخلايا منها 

-A  الخلايا الاغتذائية العضليةMaseule nutritive  

كثيرة العدد تشبه الخلايا الطلائيه العضلية الاانها اكبر حجما وغير منتظمة بسبب قابليتها 

على تكوين الاقدام  الكاذبة في نهايتها الطليقه كما تحوي على اسواط حيث تقوم ب 

 التقاط دقائق الغذاء وحصرة 

ي يحصل في فجوات غذائية ليتم فيها الهضم الداخلي اضافه الى الهضم الخارجي الذ

في التجويف المعدي الوعائي اما في نهايتها الاخرى فتحوي هذة الخلايا على لييفا ت 

عضلية حيث تكون هذه الخلايا متعامدة على المحور الطولي للجسم وتقلصها يؤدي الى 

 تقليل قطر الحيوان 

B الخلايا الغدية : glandular  cells ة الا تقع بين النها يات الطليقة للخلايا العضلي

غتذائيه ويقل عددها في المناطق السفلى أضافة الى بعض الأنواع الأخرى من الخلايا 

التي تكون شبيه بمثيلاتها في طبقة  الخلايا البينيةالمشتركة مع طبقة البشرة مثل 

هي  والخلايا الحسيةالبشرة من حيث الشكل والتركيب والوظيفة الا انها  اقل عدع منها 

سية في البشرة وتكون وظيفتها هنا التحسس بدخول الطعام او الفرائس تشبه الخلايا الح

للقيام  \الخلايا الغدية \الى التجويف الوعا ئي المعدي وتحفيز الخلايا الخاصة بالهضم 

حيث هي تشبه ما موجود في البشرة الا انها اقل منها بكثير  العصبيةبوظائفها والخلايا 

مع الالياف العصبية والزوائد العضلية للخلايا الطلائية تشابك الاستطالات لهذه الخلايا 

 العضلية اوالخلايا الحسية مكونة مايسمى الاقتران العصبي 

: وهي طبقة جيلاتنية غير خلوية لها اهمية في اسناد   mesoglia الغراء المتوسط \ثالثا

ن في القرص وتثبيت خلايا الطبقتين الداخلية والخارجية تكون هذة الطبقة اسمك مايمك
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القاعدي ثم يقل سمكها تدريجيا في منطقة الساق او العمود وتصبح رقيقة جدا في 

منطقة المجسات مما يجعل القرص القاعدي اكثر تحمل بنقل الجسم وحركاتة أما 

 المجسات فتزداد مرونتها وحركتها  .

  مظاهر الحياة في الهايدرا:

 لحيوية منها  :يؤدي حيوان الهايدرا العديد من الفعاليات ا

:تتحرك الهايدرا حركة موضعية عن طريق التقلص والانبساط التي .الأنتقال أو الحركة1

 جسم الحيوان كما يتحرك هذا الحيوان حركة انتقالية بعدة طرق منها: تحصل في

Aاوالشقلبة : في هذه الطريقة ينحني جسم الحيوان بحيث تلامس منطقة  .  الانقلاب

الفم والمجسات المسند, ثم يتحرر القرص القاعدي وينتصب الحيوان بصورة متعاكسة 

بحيث تكون منطقة القرص القاعدي للاعلى ومنطقة المجسات على المسند ثم يعود 

مسند وعلى الجهة الثانية وينحني مرة اخرى بحيث يصبح القرص القاعدي ملامس لل

 بأتجاه والنقطة التي يروم الحيوان الوصول اليها ثم تعود وتتحرر مرة اخرى.

B الزحف أو الحركة الدودية: في هذه الطريقة ينحني الحيوان ايضا حيث يتلامس الفم  .

والمجسات المسند ثم تتحرك منطقة القرص القاعدي على المسند بأتجاه منطقة الفم 

الى أن تقترب منها وعندها تحرر منطقة منطقة الفم و المجسات لتنتقل الى  والمجسات

منطقة اخرى ابعد بأتجاه النقطة التي يروم الحيوان الوصول اليها.وبعد ذلك يعود 

 الحيوان لينتصب يصورة طبيعية عند وصوله للهدف.

Cقاعه هوائية في .  العوم او الطفو او السباحة: يتحرر الحيوان هنا عن المسند وتتكون ف

منطقة القرص القاعدي تحمل هذه الفقاعة الحيوان في الماء وتساعده على الطفو كما 

 وتساعد حركة المجسات على سباحة الحيوان في الماء وأنتقاله من مكان لأخر.

 

يتغذى على الهائمات الحيوانية والنباتية وبعض يرقات الحشرات المائية التغذية: -2 

اعد المجسات والخلايا اللاسعة على أقتناص دقائق الغذاء ودفعها والقشريات حيث تس

بأتجاه الفم. عندما تدخل دقائق الغذاء الى التجويف الوعائي المعدي عن طريق الفم 

من قبل الخلايا الغدية يسمى  يحدث لها هضم جزئي عن طريق أفراز الانزيمات الهاضمة

يستكمل هضم دقائق   . Extracelluladigestion هذا الهضم الجزئي بالهضم الخارجي.

الغذاء عندما تدخل الى الخلايا الاغتذائية حيث تعمل هذه الخلايا على تكوين أقدام 

وهمية تقتنص الغذاء داخل تجويف يمثل الفجوة الغذائية تفرز عليه أنزيمات هاضمة من 

بالهضم  قبل الخلية حيث يتحول الى مواد بسيطة التركيب يسمى هذا النوع من الهضم

.وبعد هضم هذه المواد الغذائية تمتص الى السايتوبلازم ومن  Intra cellular الداخلي

 جاورة.مثم تنتشر الى الخلايا ال

  -اللاسعات تتغذى بطرق مختلفة وكما يلي :     

 – 3إمتصاص المواد الكيمياوية العضوية المذابة .  – Predation      2الإفتراس– 1

الحصول على المواد الغذائية عن طريق النعايش الداخلي مع الطحالب التي تتواجد 

 ترشيح جزيئات الغذاء خارج الماء . –4داخل خلاياها .  

معظم اللاسعات تحصل على غذائها من عملية الإفتراس ولكن البعض منها مثل      

ب المرجانية تعتمد بشكل كامل على التعايش الداخلي وإمتصاصالمواد الغذائية الشع

المذابة .  الأنواع المفترسة من اللاسعات تستخدم الخلايا اللاسعة لفرز السموم وشل 

الفريسة إذ تبدأ عملية الهضم في الأكياس الخيطية بحقن الإنزيمات الهاضمة وتقوم 
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وجلبها بإتجاه الفم .     في الميدوزا حيث تكون  المجسات الطويلة بإحاطة الفريسة

المجسات قصيرة لذلك تقوم بالسباحة بإتجاه الفريسة وبنشر مجساتها القصيرة والأذرع 

الفمية المزودة بعدة صفوف من الأهداب والتي تعمل على توليد تيارات ماء بصورة 

لمخاط لإصطياد متكررة نحو الفم لتقريب الطعام ,والبعض منها تفرز شبكة من ا

 فريستها .

عندما يكون الطعام في التجويف الهضمي تقوم الخلايا الغدية في طبقة الإندوديرم      

بإفراز الإنزيمات التي تساعد على هضم الفريسة خلال ساعات قليلة حيث يمر الغذاء 

إلى كل أجزاء التجويف الهضمي من خلال أنفاق مترابطة مع بعضها ثم تتم عملية 

 ة خلايا الطبقة الإندوديرمية وخلال ساعات قليلة أيضا .إمتصاص المواد الغذائية بواسط

المواد المتبقية الغير مهضومة من الفريسة تطرح إلى الخارج عن طريق الفم أما      

 النواتج الأخرى وخاصة الأمونيا فتزال مع تيارات الماء الخرجية والداخلية .

لية التبادل الغازي بصورة لا يمتلك حيوان الهايدرا جهاز تنفسي وتحصل عم .التنفس:3

 مباشرة بين خلايا الجسم والمحيط الخارجي طبقا لظاهرة الانتشار وأختلاف التركيز .

: يتم طرح الفضلات الابرازية بصورة مياشرة من الخلايا وحسب . الابراز وطرح الفضلات4

مهضوم ظاهرة الانتشار البسيط ,أما الفضلات الناجة من عملية الهضم أي الغذاء الغير 

 فيطرح الى الخارج عن طريق فتحة الفم.

يمتلك حيوان الهايدرا جهاز عصبي بسيط التكوين قوامه تجمعات من  .الحدس أوالتنبيه:0

الخلايا العصبية وخلايا حسية حيث ترتبط الخلايا العصبية الموجودة عند قواعد الخلايا 

تقوم هذه الخلايا الحسية  العضلية الطلائية بالخلايا الحسية بواسطة خيوط عصبية حيث

بنقل الايعاز العصبي من المحيط الخارجي الى الخلايا العصبية وبدورها تقوم الخلايا 

العصبية بنقل هذا الايعاز الى الخلايا العضلية او خلايا الجسم الاخرى لكي تحصل 

از الأستجابة التي تكون بتقلص الجسم وأنبساطه أو أفراز مواد معينة أوغير ذلك .وتمت

الخلايا العصبية في اللاسعات بنقل الايعاز العصبي الى جميع الأتجاهات .ويكون نقل 

في الثانية بينما   (CM 7الايعاز العصبي بطيء بحيث لا تتجاوز سرعة الأيعاز العصبي)

 .( في الثانية122055)CMالى    تصل في الانسان

 اللاجنسية والجنسية :بالطريقة  : يتم التكاثر في الهايدراالتكاثر .0

A.يتم بواسطة تكوين البراعم الطريقة اللاجنسية : Budding  حيث ينشأ البرعم على

هيئة نتؤء صغير يعتبر أمتدادا لجدار الجسم ويتخذ شكلا اسطوانيا ينمو البرعم ويكبر في 

الحجم حيث يتكون له فم ومجسات وقد ينفصل هذا البرعم بعد أكتماله عن الحيوان 

ي ليعيش بصورة مستقلة اوقد يبقى متصلا بجسم الحيوان الاصلي وقد تنشأ عدة الاصل

براعم من نفس الحيوان مكونا ما يسمى مستعمرة الهايدرا عندما تبقى هذه البراعم 

 متصلة بجسم الحيوان الاصلي.

ا : يتم بتكوين الخلايا التناسلية الذكرية والانثوية وتتكون هذه الخلايالطريقة الجنسيةب. 

من غدد محمولة على جذع حيوان الهايدرا وتمثل هذه الغدد أما خصى أومبايض , تطلع 

الخصى قرب الجهة الفمية على هيئة نتؤات مدببة حيث تقوم هذه بأنتاج الحيامن 

وتظهر الخصى  .Male bوعندما يمتلك الحيوان الخصى فقط يسمى الهايدرا الذكرية 

مبايض فتضهر على هيئة أنتفاخات كروية أو واضحة في موسم النضج الجنسي أما ال

وعندما يحوي الحيوان دائرية الشكل تقع قرب القرص القاعدي وتقوم بأنتاج البيوض 

 .Female hالمبايض فقط في موسم النضج الجنسي يسمى الحيوان  بالهايدرا الانثوية 
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وقد تحتوي بعض أنواع الهايدرا كلاهما وتسمى عندئذ بالهايدرا الخنثية 

Hermophroditeh. . 

*تطرح الحيامن الى الماء من قبل الخصى في موسم النضج الجنسي أما البيوض 

فتبقى داخل جسم الام وتصل الحيامن الى البيوض عن طريق تيارات الماء وبعد 

الاخصاب تتكون البيضة المخصبة التي تعاني عدة أنقسامات وتمر بمراحل النمو 

ثم الكاسترولا الصلبة التي تحيط نفسها بغلافين ثم تغادر  الجنيني حيث تتكون البلاستولا

جسم الام وتسقط في قعر الماء وبعد فترة عندما تكون الضروف ملائمة ينحل الغلاف 

وتخرج هايدرا صغيرة تتغذى وتنمو لتصل الى الحجم الطبيعي للهايدرا ثم تتكاثر من 

  جديد.

      Reproductionالتكاثر        

اللاسعات تتكاثر جنسيا ولها دورة حياة معقدة إذ يتعاقب فيها شكلين هما      

فعلى سبيل المثال  Medusaوالميدوزا Polypالبولب

يرقاتها تبقى سابحة في الماء إلى أن تجد  CubozoaوالكأسياتScyphozoaالفنجانيات

بيعيا وتختفي المكان المناسب لتستقر عليه وبعدها تتحول إلى البولب والذي ينمو ط

مجساته نفصل إفقيا إلى سلسلة من الأقراص والتي تمثل الميدوزا اليافعة وهذه 

,يافعات الميدوزا تسبح وتنموببطئ لتصبح ناضجة بينما  Strobilationالعملية تسمى 

 البولب يعيد نموه ويستمر بتكوين الستروبيلا بشكل دوري .

 

       

بوليب والميدوزا في التكاثر الجنسي واللاجنسي في اللاسعات تعاقب ال                        

. 

في طبقة الإندوديرم وتقوم بإطلاق   Gonadsالميدوزا الناضجة تمتلك أعضاء تناسلية 

 البيوض والحيامن في الماء في فصل التكاثر .

البيوض المخصبة تنموإلى يرقة بواسطة الإنقسام إلى أن تكون الخلايا كافية لتكوين   

التي تتحول مباشرة إلى   Gastrulaثم تتكون  Blastulaتركيب دائري مجوف يسمى 

التي تزحف سابحة بواسطة  Planulaتجويف هضمي ,واليرقة في اللاسعات تسمى 

ولكن تكون أعرضفي النهاية  Cigar-shapedالأهداب والتي تكون مشابهه للسيكارة

أما النهاية الأخرى أي القطب النباتي  Aboralالأمامية والتي تسمى يالجهةاللافمية

 :  Polypفتلتصق بواسطته على أي مادة إذا كان النوع له مرحلة بولب

javascript: w = window.open('/onlinecontributors/app?service=external/ViewImageData&sp=2189', '2189', 'resizable,height=500,width=713,scrollbars=yes'); w.focus();
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                      .دورة حياة اللاسعات                                  

على  اليرقات في أنواع الزهريات أما أن لها كميات كبيرة من المح أو أنها قادرة     

التغذية على الهائمات النباتية والبعض منمها تكون مهيأة للتعايش الداخلي مع 

الطحالب والتي تساعدها على التغذية ,بينما يرقات الفنجانيات والمائيات لها كميات 

قليلة من المح وغالبيتها تفتقر إلى التعليش مع الطحالب ولهذا فهي تثبت نفسها بسرعة 

 . وتتحول إلى البوليبات

ا      لأشكال القصيرة من دورة الحياة تكون شائعة فعلى سبيل المثال بعض 

 Cubozoaالبحرية تهمل مرحلة البولب تماما وبوليبات الكأسيات Scyphozoaالفنجانيات

لها دورات حياة مختلفة فالبعض   Hydrozoaتنتج ميدوزا واحدة فقط ,بينما المائيات 

ل الهايدرا ليس لها ميدوزا وفي بعض الأنواع الميدوزا ليس لها مرحلة البولب والبعض مث

تبقى ملتصقة مع البولب وتكون مسؤولة عن التكاثر الجنسي ,بينما أنواع الزهريات 

Anthozoa .فليس لها مرحلة ميدوزا كليا والبوليبات تكون مسؤولة عن التكاثر الجنسي 

  Obelia sp.           حيوان الاوبــــــليـا

من صنف    Ph.Cnidariaحيوان بحري ينتمي الى شعبة اللاسعات      

   Class:hydrozoaالمائيات

ويظهرله طوران خلال دورة حياته .الطور      or:Calyptoblastiaرتبة مغطاة البراعم

الاول هو طور البوليب الاسطواني الذي يظهر فيه الحيوان على هيئة مستعمرة مثبتة 

لمستعمرة بظاهرة تعدد الاشكال حيث تظهر منها أكثر من شكل على مسند وتمتاز ا

بغلاف كايتيني يسمى الغلاف أو الغطاء  Perisarceواحد من الافراد وتحاط المستعمرة 

وتمتاز  Hydranthالمحيط ومن الافراد التي تظهرفي مستعمرة الاوبيليا لافراد المتغذية 

والمجسات وتتخصص هذه  Mouthالفمهذه الافراد بأشكالها البيضوية والتي تمتلك 

الافراد لتغذية الحيوان وقد يستمر الغلاف المحيط ليغطي الأفراد الاغتذائية ويسمى 

هناك نوع أخر من الافراد في مستعمرة الاوبيليا هي الافراد و(  (Hydrethecaعندئذ 

ى الفم وتمتاز هذه الافراد بأنها بيضوية الشكل وغير حاوية عل  Conangiaالتكاثرية 

تنشأ  Exostyle buddingعلى تركيب يدعى عمود البراعموالمجسات وتحوي بداخلها  

 Medusaمنه براعم تتكون منها الميدوزات فيما بعد تسمى البراعم  الميدوزية 

budding  وعندما تنمو البراعم الميدوزية وتنضج ينحل غلاف العضو التكاثري وتتحرر

ستمر الغلاف المحيط ليغلق العضو التكاثري ويسمى الميدوزات الصغيرة الحجم وقد ي

. بعد طرح الميدوزات الى الماء تظهر هذه الميدوزات مظلية الشكل  Conothecaعندئذ 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A2KJkK4mwAdPtx4ACqijzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=1324ekntm/EXP=1325936806/**http:/www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookDiversity_7.html
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 Circular canalتسبح في الماء بواسطة مجساتها وتتكون الميدوزا من قناة دائرية 

وهناك تجويف وعائي معدي يتصل بالمحيط الخارجي  .Redial Cواربعة قنوات شعاعية 

 Manibarumبواسطة فتحة الفم المحمولة على تركيب انبوبي قصير يدعى المقبض 

وتحمل كل من القنوات الشعاعية واحدة من الغدد التناسلية أي أن هناك أربع غدد 

يدوزا من تناسلية تمثل أما خصى أو مبايض محمولة على القنوات الشعاعية وتغلق الن

الداخل  بغلاف على هيئة غشاء شفاف يدعى البرقع عندما تنضج الميدوزات جنسيا تقوم 

الخصى  بأنتاج الحيامن أما المبايض فتقوم بأنتاج البيوض تتحرر الحيامن الى الماء 

وتبقى البعض داخل جسم الام .تنتقل الحيامن الى البيوض مع تيار الماء وتحصل عملية 

البيضة المخصبة التي تمر بسلسلة من الانقسامات ومراحل النمو  الاخصاب لتكوين

تسبح لبعض الوقت ثم  Planula  الجنيني لتكوين يرقة سابحة مهدبة تسمى البلا نيولا

 تستقر على مسند وتنمو لتكوين مستعمرة أوبيليا جديدة.

 . Aureliaالأوريليا  

 Scyphozoaيسمى أيضا بقنديل البحر أو قنديل القمر وهي تعود لصنف الفنجانيات     

الذي يتواجد بالقرب من الشواطئ الساحلية وفي المياه  .A.auritaومن أهم أنواعه 

 الإستوائية والدافئة خاصة في المحيط الهندي والباسفيك .

وبشكل شعب  Brackish watersة تنتشر أنواعه بأعداد كبيرة في المياه قليلة الملوح  

( سم  5-40مرجانية في البرك والبحيرات والسواحل ,تتراوح أطوال هذه الأنواع من )

 ويمكن تميزها بألوانها الرائعة التي تكون بشكل أنماط من البقع والشرائط .

( سم  25-40الميدوزا تكون شفافة وقطرها حوالي )-:            Morphologyالشكل 

تميزها بسهولة بواسطة أعضاء التناسل الأربعة الكروية التي تكون بشكل حدوة ويمكن 

الفرس ويمكن ملاحظتها بسهولة في قمة الجرس ,ولها مظلة ذات غشاء ومجسات 

تلتصق بهما على القعر .كما في الشكل التالي . الأوريليا تفتقر إلى أجهزة التنفس ,الإبراز 

سطى تسمى الميزوكليا وتجويف وعائي معوي والدوران ,وجدار الجسم له طبقة و

Gastrovascular cavity   وطبقة داخلية وأخرى خارجية ,وتمتلك شبكة عصبية مسؤولة

 عن تقلص العضلات أثناء السباحة والتغذية .

:     تتغذى الأوريليا على الهائمات النباتية ,القشريات            Feedingالتغذية     

يات ,يافعات عديدة الأهلاب ,الحيوانات الإبتدائية وكذلك الطحالب ,الرخويات ,الدولاب

وميدوزاالهايدراوالمشطيات .للميدوزا ويرقات الأوريليا أكياس خيطية تستخدمها 

لإصطياد الفريسة ولحماية أنفسها من المفترسات إذ أن الطعام يمزج مع المخاط ثم 

عائي حيث يتم الهضم وتفرز عليه يمر نتيجة لحركة الأهداب إلى التجويف المعدي الو

الإنزيمات الهضمية من الخلية المصلية وهناك ثمانية قنوات منفصلة وتكون متفرعة 

وتصب جميعها في المعدة وتقوم بنقل الطعام عن طريق قناة دائرية أو حلقية ,ويعتقد 

 بأن هذه الحيوانات تمتلك كاربوهيدرات وبروتينات ودهون .

       Reproductionالتكاثر    

التكاثر الجنسي في الأوريليا يحصل في الربيع والصيف إذ تنمو البيوض في الأعضاء      

التناسلية الموجودة في جيوب بمحاذاة الأذرع الفمية .الميدوزا في الأوريليا تكون ذكر أو 

أنثى إذ بعد إتحادالحيامن مع البيوض في الماء وتكون البضة المخصبة تتحول إلى 

التي تمتلك خلايا هدبية صغيرةتساعدها على الحركة  Planulaرقية يافعة تسمى مرحلة ي
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بحرية لمدة يوم أوأكثر ثم تستقر في مكان مناسب إذ تتحول إلى نوع خاص من البولب 

 Strobilationوالذي يقسم إلى أقراص عديدة بواسطة مايسمى Scyphistomaيسمى 

ح بحرية وتنمو إلى ميدوزا .   وهناك والتي تسب Ephyraمكونا يرقات صغيرة تعرف 

( ملم ووصلت في مرحلة  1زيادة في حجم هذه اليرقة إذ كانت في مرحلة البلانيولا )

 ( سم ثم أصبحت بعدة سنتمترات في مرحلة الميدوزا .                                                        1الإفيرا إلى )

                                                            
 .Aurelia.auritaدورة حياة الأوريليا

 Behaviourسلوك الحيوان     

سلوك الحيوان يعتمد على عدد من العوامل الخارجية وخاصة توفير الطعام إذ أن      

الجرس الأوريليا تسبح طافية في الماء عن طريق دفعات المظلة التي تكون بشكل 

وذلك للحفاظ على بقاء المظلة دائما على سطح الماء لنشر مجساتها لمساحة أكبر 

وللحصول على الغذاء. إشارات التقلص ناتجة عن طريق شبكة عصبية أسفل المظلة 

 ولبعض الأنواع مراكز توازن تساعدها على السيطرة على الطفو .

 .Chironexالكيورونكس  

ويعود لصنف الكأسيات  Box jellyfishحر الكأسية يعرف أيضا بقناديل الب     

والذي يسمى بزنابير البحر  .C.fleckeriومن أهم أنواع هذا الجنس  Cubozoa)الكوبيات( 

Sea wasp  تتواجد أنواع هذا الجنس في المياه الساحلية في إستراليا وغينيا الجديدة .

عض منها تتواجد في المياه وكذلك في الفلبين وفيتنام وخاصة في المحيطات ولكن الب

العذبة في الأنهاروفي القنوات أثناء فترة التكاثر في مرحلة البولب وعندما تنضج إلى 

ميدوزا تترك الأنهار وتغادر إلى البحرهذه الحيوانات تتحرك إلى المياه العميقة خلال 

 العواصف والأمواج القوية حيث يكون الماء هادئا ولكي يتجنب الأضرار .

        Descriptionلحيوان     وصف ا

تعتبر أنواع هذا الجنس من أكبر الأنواع التابعة لصنف الكأسياتوقد سميت بقناديل      

البحر الكأسية نتيجة لشكل الجرس الذي يكون بشكل الكأس الذي يكون شفاف وبحجم 

في  ( سم وهناك أربع زوايا 16-24كرة السلة في حالة نموه أي يتراوح قطره مابين )

( مجس  05( مجس أي أن للحيوان ) 10المظلة تتدلى منها المجسات وفي كل زاوية )

( متر وكل مجس يحتوي على  3ذات صبغة زرقاء طفيفة وتنمو بطول قد يصل إلى )

حوالي مليون من الأكياس الخيطية والتي تكون بشكل كلاليب مجهرية تحتوي على 

 السموم .
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( عين ولكن ليس لها دماغ وتتغذى هذه  24ة تشمل )لهذه الحيوانات أعضاء حسي     

الحيوانات وتصطاد فريستها أثناء النهار وفي الليل تظهر في حالة إستراحة أي تبدو 

 وكأنها نائمة فوق سطح المحيط .

      Reproductionالتكاثر           

ه العذبة في الأنهار هذه الحيوانات أثناء فترة التكاثر وخاصة في الربيع تصل إلى الميا     

عن طريق السباحة إذ تقوم بإطلاق الحيامن والبيوض مباشرة إلى الماء فيتم الإخصاب 

التي تلتصق على الأجسام الصلبة وتنمو إلى بولب صغير والذي  Planulaوتتكون يرقة 

يتكاثر لاجنسيا بواسطة التبرعم وعند إنتهاءالبولب من التبرعم ينمو إلى ميدوزا يافعة 

 مو إلى ميدوزا ناضجة تن

هذه الحيوانات بعد طرح الحيامن والبيوض في الماء بفترة قصيرة تموت إذ أن      

 التكاثر يحصل مرة واحدة في السنة .

         Feedingالتغذية     

البالغات من هذه الأنواع تميل إلى التغذية في المياه الضحلة على الأسماك      

إذ تستطيع الحصول على فريستها كغذاء من خلال  Shrimpالصغيرة مثل الكمبري

السموم التي تفرز من الأكياس الخيطية والتي تقدر بالملايين لقتل أو شل حركة الفريسة 

بفترة قصيرة من الزمن حيث تقوم المجسات بعد ذلك بإحاطة الفريسة ونقلها إلى 

                                 الجرس إذ تتم عملية الهضم .                           

     Behaviorسلوك الحيوان     

تتخذ هذه الحيوانات العديد من المحاولات السلوكية إذ أن لها القدرة على الحركة      

السريعة التي قد تصل إلى أربعة عقدات يوميا وعلى عكس الأنواع الأخرى من هذا 

سطح البحر للراحة ولاتتحرك مالم يكن  الصنف فإن قناديل البحر الكأسية تطفو فوق

 هناك حادث وهي تتخذ هذا السلوك من الراحة .

لسعات هذه الحيوانات تكون قاتلة للإنسان وقد قدرت حالات الوفاة نتيجة لهذه      

 ( وفاة في المئة سنة الأخيرة وخاصة عند الأطفال واليافعين .  05اللسعات بحوالي )

 .Metridiumالمتريديوم  

والتي تعود إلى صنف   Sea anemoneيسمى أيضا بشقائق النعمان البحرية      

والذي يسمى بشقائق النعمان  .M.farcimenومن أهم أنواعه  Anthozoaالزهريات 

الريشية العملاقة أو شقائق النعمان الريشية البيضاء . تتواجد أنواع المتريديوم في 

كندا وفي أعماق البحار خاصة المياه بطيئة الحركة المياه البحرية في الولايات المتحدة و

. 

 Discriptionوصف الحيوان     

تمثل هذه الحيوانات شقائق النعمان الكبيرة الحجم التي قد تصل إلى إرتفاع متر واحد  

( سم أو أقل في الحالات الطبيعية  05عندما تتمدد بشكل كامل وعادة ماتكونإرتفاعاتها ا)

( سم في القطر  20,ذات شكل مختلف إذ أنها تسحب مجساتها لتكون كرة تصل إلى )

وهناك فتحات تبرز  Acontiaزود بالنبال التي يطلق عليها والجسم إسطواني أملس وم

من خلالها الخيوط الشبيهه بالأكياس الخيطية بشكل نتوءات من داخل جدار الجسم .  

( مجس  155القرص الفمي يكون مفصص وملتف كثيرا عند الحافة ويحمل أكثر من )

ض غير شفاف مائل تكون نحيفة وقصيرة , وتكون أجسام هذه الحيوانات ذات لون أبي

 للون البرتقالي ,
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 )ب(                                                    (أ)

 المظهر العام. -تركيب الجسم . ب -ا.Metridiumحيوان المتريديوم           

a بعض أنواع هذا الجنس وخاصة النوعM.farcimen.  تكون مفترسة على اللافقريات

وانية وجزيئات الغذاء الأخرى وذلك بواسطة الأكياس الخيطية الصغيرة ,الهائمات الحي

الموجودة على مجساتها والتي تنقل الغذاء إلى الفم وسط القرص الفمي , وتكون 

الأنواع الكبيرة الحجم من هذه الحيوانات لها مفترسات قليلة أما الأنواع الصغيرة الحجم 

 .                                                         Starfishصة نجم البحر فتفترس وتؤكل بواسطة الحيوانات شوكية الجلد وخا

       Reproductionالتكاثر   

يحصل التكاثر في المتريديوم عند إطلاق الحيامن  والبيوض من الأعضاء التكاثرية      

Gonads  التي تقع في جدار الجسم ثم تخرج إلى الخارج عن طريق الفم إلى الماء حيث

وبعد عدة أشهر تثبت نفسها ثم  Planulaيتم الإخصاب وتنمو البيضة المخصبة إلى يرقة 

 . Polypsتتحول شكليا إلى بوليبات 

أي عندما تزحف هذه   Lacerationالتكاثر اللاجنسي يحدث بواسطة التمزق      

 وانات تترك خلفها قطع صغيرة من الأنسجة والتي تنمو إلى أفراد جديدة .الحي

شقائق النعمان الريشية في هذا الجنس لوحظ بأنها تستطيع المعيشة لفترة تقترب      

 . Aquariumمن المائة سنة في الأحواض 

 Ecological role of Cnidariaالدور البيئي للاسعات  

تحافظ على حماية السواحل السياحية من العواصف  Coral reefsالشعب المرجانية  – 1

 القوية.       والتيارات المائية 

تمثل مناطق سياحية مهمة لتواجد وسكن العديد من السكان خاصة في المناطق  – 2

 الإستوائية من العالم .

 تعتبر كمصادر غذائية مهمة لتربة الأسماك . – 3

جية عالية تفيد العديد من الحيوانات الأخرى في تكون الشعب المرجانية ذات إنتا– 4

 السلسلة الغذائية .

 

 

 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkIUlCAlPJgUA05eJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&va=metridium&fr=yfp-t-701&tab=organic&ri=23&w=550&h=467&imgurl=lanwebs.lander.edu/faculty/rsfox/invertebrates/images/anthozoa62L_x550_x_467x.gif&rurl=http://lanwebs.lander.edu/faculty/rsfox/invertebrates/metridium.html&size=28.7+KB&name=Figure+1.+Metridium+exile+.+Most+of+the+acontia+have+been+truncated+...&p=metridium&oid=5d0aeda2770add2a40ef42a27c5b7559&fr2=&fr=yfp-t-701&tt=Figure+1.+Metridium+exile+.+Most+of+the+acontia+have+been+truncated+...&b=0&ni=48&no=23&tab=organic&ts=&sigr=124s68tss&sigb=138eh8tb0&sigi=12hbuli7a&.crumb=WD7bZh/CzWa
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkIUlCAlPJgUAvpeJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&va=metridium&fr=yfp-t-701&tab=organic&ri=2&w=650&h=510&imgurl=actiniaria.com/img/metridium_farcimen.jpg&rurl=http://actiniaria.com/metridium_farcimen.php&size=66.4+KB&name=Metridium+farcimen+(Brandt,+1835)&p=metridium&oid=76e35c93d7d5df19d3dd19aecdd77d9a&fr2=&fr=yfp-t-701&tt=Metridium+farcimen+(Brandt,+1835)&b=0&ni=48&no=2&tab=organic&ts=&sigr=11cc0l13d&sigb=1378vob1r&sigi=119jqa96u&.crumb=WD7bZh/CzWa
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 (((11-11)))محاضرة 

 -: Plalyhelminthesشعبة الديدان المسطحة 

تقسم الحيوانات العديدة الخلايا الثلاثية الطبقة الى ثلاثة انواع حسب الجوف 

 -الجسمي :

الجسمي : وهي التي تمتلئ فيها منطقة الميزوديرم  أ.حيوانات عديمة الجوف

بالخلايا الحشوية حيث تنطمر الاجهزة الجسمية الميزوديرمية ضمن هذة 

 الخلايا كما في الديدان المسطحة .

ب.حيوانات ذات جوف جسمي كاذب :تظهر طبقة الميزوديرم هنا على هيئة 

اغ على الاجهزة فراغ بين القناة الهضمية وجدار الجسم يحوي هذا الفر 

الجسمية الميزودرمية يسمى هذا الفراغ بالجوف الجسمي الكاذب لانة غير 

 مبطن بغشاء البريتون كما في الديدان الخيطية مثل الاسكارس .
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ج.حيوانات ذات جوف جسمي حقيقي :تكون منطقة الميزوديرم هنا على هيئة 

الاجهزة الميزوديرمية فراغ بين غشاء القناة الهضمية وجدار الجسم تتواجد فية 

الا ان هذا التجويف او الفراغ مبطن بغشاء البريتون لذا يسمى الجوف 

 الجسمي الحقيقي كما في الديدان الحلقية وجميع الحيوانات الفقرية 

 مميزات شعبة الديدان المسطحة :

الف نوع معروف لحد الان تمتاز افرادها بانها  11تضم هذة الشعبة حوالي 

لجهتين الظهرية والبطنية لذا سميت بالديدان المسطحة وقد مضغوطة من ا

صفات تطورية منها ظهور الجهاز الهضمي الذي يبدا  اكتسبت هذة الحيوانات

بالفم ولاينتهي بمخرج اي ذات نهاية مغلقة اضافة الى ظهور الجهاز الابرازي 

جهاز اضافة الى تطور ال .flame cellsلاول مرة والمتمثل بالخلايا الهبية 

 وتمتاز الديدان المسطحة بما يلي:العصبي والتناسلي 

 .الجسم مضغوط من الجهتين الظهرية والبطنية .1

 .حيواناتها جانبية التناظر ثلاثية الطبقة عديمة الجوف الجسمي 1

 .الديدان المسطحة خالية من الاطراف واللواحق الجسمية .1

ان وجد فانة ينتهي بنهاية  .ليس لها جهاز دوران ولاتنفس والجهاز الهضمي4

 مغلقة.

.ظهور الجهاز الابرازي لاول مرة هنا والمتمثل بالخلايا اللهبية والتي تظهر 5

.متفرعة لها تجويف  يتدلى فية خصلة من الاهداب تتحرك كحركة لهب لذا 

سميت الخلية اللهبية تساعد حركة الاهداب على تحريك السائل الابرازي 

ابرازية حيث تتصل بكل خلية لهبية واحدة من هذة ودفعة الى القنيات ال

القنيات تتصل جميعها بقناة رئيسية لتفتح الى الخارج بفتحة مستقلة تسمى 

 الفتحة الابرازية.

. الجهاز العصبي جيد التكوين ويتكون من الدماغ المتمثل بالعقدة العصبية 6

الى مؤخرة  المتمركزة في منطقة الرأس والتي يتصل بها حبال عصبية تمتد

الجسم واعصاب تغذي المنطقة الامامية من جسم الحيوان .اضافة الى وجود 

 بعض الاعضاء الحسية في حيوانات هذة الشعبة .

وبعضهامنفصل ديدان   hermaphrodite.حيوانات هذة الشعبة خنثية 7

 البلهارزيا والجهاز التناسلي جيد التكوين .

 تضم شعبة الديدان المسطحة أربعة اصناف: 
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افرادة حرة المعيشة  Class : Turbellariaصـف المعكرات )التربلاريا( :  -1

،ناعمة الجسم ،شبيهة بالورقة النباتية ويغطي جسمها بشرة مهدبة 

   Planaria spولها جهاز هضمي ومثال علية حيوان 

المثقوبات   Class : Trematodaصـف المثقوبات )التريماتودا( :   -1

افرادة طفيلية المعيشة ولها محجم واحد او محجمات او ثلاثة احيانا 

  وتكون مزودة بكلاليب خالي من الاهداب ولها جهاز هضمي مثال:

  الدودة الكبديةFasciola hepatica   

   بلهارسيا المعويةSchistosoma mansoni 

   البلهارسيا البوليةSchistosoma haematobium   

رتبة الشريطيات الحقيقية   Class: cestodaصـف  الشريطيات :  -1

eucestoda  حيوانات طفيلية المعيشة اجسامها طويلة تتكون من رأس

وعنق وفطع جسمية والرأس مزود بوسائل تثبيت مثل المحاجم او 

الاخاديد وقد تكون مزودة باشواك او كلاليب وليس لحيوانات هذا 

 Taeniaالبقرالشريطية دودة  -:أالصنف جهاز هضمي ومثالها 

saginata  

دودة الأكياس   -ج   Taenia soliumالخنزيرالشريطية دودة  -ب

 Echinococcus granulossusالمائية 

 Class : Monogeneaصـف أحادية الجيل اوالمنشأ  -4

 ( : Planaria spدراسة نموذج من صنف الديدان المعكرة )البلاناريا  

ينتمي هذا الحيوان الى شعبة الديدان المسطحة ، صنف المعكرات رتبة 

. يعيش الحيوان بصورة حرة في المياة العذبة  Triclodidaثلاثية الفروع 

ويتحرك بمساعدةعضلاتة وحركة اهدابة يشبة الورقة النباتية ولة زوج من 

نها لاتكون البقع العينية الواقعة في مقدمة الجسم ، تكون حساسةللضوء الا ا

صور الاجسام ، وتتكون من خلية صبغية واحدة تتصل بها عدد من الخلايا 

خلية عصبية تمتد من هذة الخلايا العصبية خيوط تلتحم  13_1العصبية تتراوح 

الذي يتصل بالدماغ الواقع تحت العينين  Opticnerveمكونة العصب البصري 

الذي لة  Auricleلاذين ويوجد في مقدمة الجسم نتؤان يسمى كل منهما با

اهمية حسية حيث يعتبران  فصان لمسيان للحيوان ويقع الفم قرب منتصف 

الجسم تقريباوالى الجهة البطنية من الحيوان .س:تكلم عن التشريح الداخلي 

 :   Planaria spللـ  

 الجهاز العضلي يمتلك حيوان البلاناريا ثلاث مجاميع من العضلات :

 تقع تحت البشرة مباشرة . circular muscle .العضلات الدائرية1
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 تقع تحت العضلات الدائرية . .longitudinal m. العضلات الطولية 1

تمتد هذة بين الجهتين الظهرية والبطنية   .Vertical m. العضلات العمودية 1

 بهيئة خطوط شاقولية تقريبا .

الحيوان بفتحة  : يبدا الجهاز الهضمي في هذا .Digestive Sالجهاز الهضمي 

الفم الواقعة قرب منتصف الجسم تقريبا ، تؤدي الى البلعوم الذي يظهر على 

هيئة انبوب عضلي ذو قابلية كبيرة على التقلص والانبساط فهو يخرج عن 

طريق الفم بحثا عن الغذاء تتصل بالبلعوم الامعاء الى ثلاثة فروع احداهما 

ى مؤخرتة والتي تتفرع بدورها الى يمتد الى مقدمة الجسم واثنان يمتدان ال

فروع ثانوية تمتد الى مساحة واسعة من جسم الحيوان وتعمل على توصيل 

الغذاء المهضوم الى مناطق الجسم المختلفة وتنتهي الامعاء بنهاية مغلقة 

اما المواد غير المهضومة فتطرح الى الخارج عن طريق فتحة الفم بعملية 

 التقيؤ.

: يتكون من شبكة من القنوات المتصلة بالخلايا   Excretory Sجهاز الابراز  .

اللهبية التي تقوم باستخلاص المواد الابرازية السائلة حيث تعمل اهدابها 

على ضخ هذة السوائل الى القنوات والتي تطرح الى الخارج عن طريق 

 الفتحات الابرازية .

تحت العينين والذي يتمثل بالدماغ الذي يقع :  S. Nervousالجهاز العصبي 

يمتد من الدماغ نحو  8يتكون منعقد عصبية يضهر شبيهة بالرقم 

مؤخرةالحيوان حبلان عصبيان طويلان يقعان على الجهة البطنية ويتصلان 

ببعضهما باعصاب مستعرضة تعطي لهذا الجهاز شكل السلم كما تمتد من 

لاعصاب الدماغ مجموعة من الاعصاب نحو مقدمة الجسم وترتبط بهذة ا

 اعضاء حسية مثل البقعة العينية والاذينيين.

:دودة البلاناريا حيوان خنثي اي ان الفرد  .Reprodective sالجهاز التناسلي 

الواحد يحوي على الاعضاء التناسلية الذكرية والانثوية معا يتكون الانثويي 

من مبيضيين يقعان قرب مقدمة الجسم ويمتد من كل من مبيض قناة بيض 

oviduct   تصب في كل قناة بيض قنوات محية تقوم بنقل المح وتسمى

(Yoik conal من الغدد المحية حيث يستخدم المح كغذاء للجنين فيما بعد )

والتي تفتح الى  genital chamberتنتهي قناتا البيض بالردهة التناسلية  

ز التناسلي الخارج بالفتحة التناسلية المشتركة التي تقع خلف الفم . اما الجها

الذكري فيتكون من عدد كبير من الخصى، تتصل كل خصية بقناة منوية 

 vasdeflenertصغيرة تسمى كل منهذة القنوات بالقناة المنوية الصادرة 

تتصل هذة القنوات في كل جهة بقناة منوية رئيسية جانبية تسمى كل واحدة 
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تتسع نهاية كل قناة  vaseflerent من هاتين القناتين بالقناة المنوية الناقلة

التي  seminal vescalمنوية ناقلة لتكوين ما يسمى بالحوصلة المنوية 

تستخدم لخزن الحيامن لحين حصول الجماع تتصل الحوصلتان بدورهما بعضو 

ولعضو الجماع القابلية الذي يفتح بالفتحة التناسلية المشتركة. Pinasالجماع 

اء عملية الجماع حيث يكون الاخصاب على البروز من الفجوة التناسلية اثن

ويتكاثر حيوان البلاناريا اضافة الى الجنسي    Cross  fertilesخلطي  

باالطريقة اللاجنسية ايضا حيث ينشطر الحيوان الى نصفين ينمو كل منها 

الى حيوان جديد بطريقة الاخلاف والتجدد ولهذا الحيوان قدرة فائقة ومتميزة 

تاز بظاهرة القطبية فلوقطع الى ثلاث اجزاء ام مجاور على الاخلاف والتي تم

  -اووسطي اوخلفي فانا الجزء الامامي سوف يكون الجزء الخلفي من الحيوان 

 والجزء الوسطي سوف يكون الجزء الامامي 

 

يحصل على   ولماذا جاع هذاالحيوان و \\الجوع والاخلاف في حيوان البلاناريا 

انه يلجا الى هضم او امتصاص احشائه الداخلية الغذاء من المحيط الخارجي ف

البيوض الناضجة  .1وتكون عملية الامتصاص للاحشاء وفق الترتيب الاتي:

الامعاء  .5الخلايا البرنكيمية الحشوية .4الاعضاء  التكاثرية .1الغدد  المحيه .1

العضلات اما اذا توفرت الغذاء الجوع فان الحيوان يبدا باعادة   الاعضاء .6

 المهضومه اوالمفقوده بطريقة الاخلاف .

  Class:trematode  ))   صف المثقوبات     الديدان المسطحة ))شعبة

تمتاز ديدان هذه الصـف بأنها طفيليات داخلية تتطفل على الماشية          

وعلى الحيوانات الفقارية واحيانا على الإنسان .ومن أهم ما يميز هذه 

الهضمي يتكون من فم ولبعضها بلعوم قصير ، ثم مريء الديدان أن جهازها 

يتفرع منه فرعان معويان ثم يتفرع كل منهما إلى فروع وقنوات صغيرة 

 ودودة البلهارسيا.  ناحية الجهة الخارجية من الدودة  مثال  الدودة الكبدية

 الدودةالكبدية  :

                           Kingdom : Animalia       مملكة : الحيوان                 

 : Subkingdom                      تحت مملكة : البعديات              

Metazoa 

  : Phylum             شعبة : المسطحات     

Platyhelminthes       

  Class : Trematoda                                         صـف :التريماتودا    

  Subclass : Digenea                     تحت صف : ثنائية الجيل    

          Family : Fasciolidae                             عائلة  : الديدان الكبدية   
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 : Genus                                                      جنس : فاشيولا          

Fasciola 

 Species : Fasciolaشيولا هبياتيكا                                النوع : فا

hepatica 

 

 الشكل الخارجي للدودة الكبدية البالغة:

سـم ،وهي  1 – 1سـم  وعرضها ما بين  5 -1يتراوح طول الدودة ا ما بين 

تشبه ورقة النبات العادية  مقدمتها مخروطية الشكل جزئهاالامامي ينتهي 

( في وسطه فتحة Oral suckerدائري يسمى الممص الفمي )بقرص عضلي 

الفم  وعلى السطح البطني للدودة قرص عضلي آخريسمى الممص البطني 

(Ventral sucker تقوم الممصات  بتثبت الدودة في أنسجة العائل وتقع بين )

( Tegumentالممصين الفتحة التناسلية . ويغطي الدودة طبقة من الأهلاب )

 الإخراج  فتقع عند النهاية الخلفية للدودة .اما فتحة 

: تعيش الدودة البالغة في القنوات الصفراوية  دورة الحياة الدودة الكبدية  

في كبد الحيوان المصاب مثل : الأبقار والأغنام، وعرضيا تصيب الإنسان . 

( [  Liver rot( أو )Fascioliasisوتسبب هذه الديدان مرض الدودة الكبدية )

غذى هذه الديدان على خلايا وسوائل القنوات الصفراوية  وبعض الأنسجة .وت

الرقيقة المبطنة لها داخل كبد العائل الفقاري وقد تسبب انسداد القنوات 

الصفراوية  . الدودة الكبديةخنثى و يتم تلقيح البيض في الحجرة المركزية 

(Central chamber( )Ootype ثم يدفع إلبيض الى الرحم اذ ) يتجمع ثم يخرج

من الفتحة التناسليةل للدودة إلى تجويف القنوات المرارية )الصفراوية( ، 

ويمر في القناة الهضمية للعائل اذلاتؤثر السوائل الهضمية للعائل فيه ثم 

يخرج  مع البراز وفي الماء العذب فقط  تفقس البيضة عن طور يرقي مهدب 

 ( . Miracidiaيسمى الميراسيديا )

: شكلها الكمثرى وجسمها مغطى بالأهداب  Miracidiumيرقة الميراسيديوم 

(Cilia( ولها  حلمة الثاقبة )Boring papilla( و بقعتان عينيتان )Eye spots )

 ( .Germ cellsوخلايا جرثومية )

تسبح يرقة الميراسيديوم  بواسطة الأهداب بالماء حتي  تجد العائل الوسطي 

ساعة 14الى 8)تموت الميراسيديوم خلال uriculariaLymnaea aقوقع نوع 

مناطق الرخوة منه ال.و تخترق أنسجةالقوقع في (اذا لم تعثر على هذا القوقع

( Rediaوتتحول  بداخله إلى طور الكيس البوغي.ثم إلى طور يرقة الريديا )

 جومنها تنت  Daughter Rediae)التي تنتج جيل او اكثر من الريديات   الثانوية)

(  . وبعد أن يكتمل نمو طور Immature cercariaسركاريا غير كاملة النمو )

السركاريا المذنبة)ذنب غير متفرع( تسبح السركاريا في الماء حتى تصل إلى 
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النباتات او الحشائش ،وتثبت نفسهاوتفقد ذنبها وتتكيس وهذا هو الطور 

 (.Metacercariaالمعدي ويسمى ميتاسركاريا )

 

 :  Schistosomaدودة البلهارسيا من الجنس 

س:بماذا تختلف ديدان البلهارسيا عن الديدان الكبدية  :ج: مميزات ديدان       

 البلهارسيا 

. ذكور هذه  الديدان أقصر 1الجنسان منفصلان فهناك ذكور وإناث .        .1

 وأغلظ من إناثها .

. تقع الفتحة التناسلية 4 . إناث هذه الديدان أطول وأدق من ذكورها .    1

 الأنثوية أسفل الممص البطني .

. يحتوي الذكر على ميزاب في وسط جسمه يحتضن فيه الأنثى طول 5

 الوقت ولا يفترقان إلا لوضع البيض ثم تعود الأنثى لمكانها في الذكر.

  

 التصنيف  : 

                     Kingdom : Animali  مملكة : الحيوان                 

        

 : Subkingdomتحت مملكة : البعديات                                                  

Metazoa 

  : Phylum                                 شعبة : المسطحات            

Platyhelminthes        

                                         Class : Trematoda صف المثقوبات            

                                             

 : Subclass                               تحت صف:ثنائية الجيل                 

Digenea 

 : Oredrرتبة   : سترجياتا                                                                  

strigeata   

 : Family                    عائلة  : شيستوسومايديا           

Schistosomaidae 

 : Genus                          جنس : شيستوسوما             

Schistosoma       

 Species : Schistosoma النوع : شيستوسوما هيماتوبيوم                 

haematobium 

 Species : Schistosoma mansoni النوع : شيستوسوما مانسوني           
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 Schistosoma النوع : شيستوسوما الامعاء                            

japonicum  Species : 

 والانواع الثلاث أعلاه تتطفل على الإنسان 

 :& Life cycle   Habitatالمعيشة و دورة حياة البلهارسيا        

تعيش هذه الديدان متطفلة في الأوعية الدموية الوريديةالكبدية  

وتشعباتها ، ولكن تختلف  أماكن و سلوك هجرتها لأجل وضع البيض 

ملم 13وتتغذى هذه الديدان على عناصر دم المضيف.يبلغ طول الانثى

 مليمتر ملم وعرضه 16-8ملم اما الذكرفهو مسطح يبلغ طوله 0,1  وعرضها

واحد ومن الناحية البطنية للذكريوجد ميزاب لحضن الانثى.   للجنسين 

محجمين فمي وبطي .القناة الهضمية خالية من البلعوم والامعاء مغلقة 

النهاية .للانثى مبيض واحد قرب منتصفالجسم وللذكرعدد من الخصى 

خلف المحجم البطني وتقع الفتحة التناسلية لكلا الجنسين خلف المحجم 

ني   عندما ينضج الذكر يحتضن الأنثى داخل ميزاب الاحتضان  وهذه البط

العملية مهمة لنضج الغدد المحية  في الأنثى يسير الذكر بالأنثى عكس 

سير الدم في الأوعية الوريدية ويتم تلقيح البيض أثناء هذه الرحلة فإناث 

عيرات ديدان بلهارسيا  المجاري البولية تتجه إلى الأوردة الضيقة و الش

الدموية التي تحيط بالمثانة البولية وهناك تضع البيض مفرداثم الخارج 

العائل من خلال مجرى البول  وبيض ديدان بلهارسيا المجاري البولية له 

شوكة طرفية تميزه ، أما أنثى  بلهارسيا المستقيم فتضع بيضها  في 

تقيم ثم الأوردة الضيقة للمستقيم  ومن ثم يسقط البيض في تجويف المس

إلى خارج جسم العائل مع البرازو بيض بلهارسيا المستقيم له شوكة جانبية 

 تميزه.  

تفقس هذه  البيضة في الماء العذب عن طور يرقي مهدب يسمى 

( التي تسبح في الماء بحثًا عن العائل الوسيط Meracidium)الميراسيديوم( )

صدفته  - nus truncatusBuliهو القوقع  بلهارسيا المجاري البوليةفي حالة 

شكلها حلزوني وأن فتحة الصدفة يسارية الاتجاه  و في حالة بلهارسيا 

في قوقعته شكلها القرصي..  Biomphalaria arabicaالمستقيم القوقع 

ميراسيديوم البلهارزيا تكون الحلمة  الثاقبة أكثر بروزاً إلى الأمام ، وعدم وجود 

 .ميراسيديوم الدودة الكبدية  بقعتين عينيتين كما هو الحال في

المناسب إلى  العائل الوسطي القوقعتتحول يرقة الميراسيديوم داخل أنسجة 

الكيس البوغي ( الذي يتحول إلى طور Sporocystطور الكيس البوغي )

اليرقة   اسابيع  طور 8-4التي ينشأ منهاخلال  Daughter sporocystالبنتي 

تي تترك الكيس البوغي الثانوي وأنسجة القوقع ال Cercariaالمذنبة السركاريا 

 . العائل النهائي  الإنسانوتخرج  إلى الماء وتسبح فيه للوصول إلى 
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( وممص  الخلفي Oral suckerيرقة السركاريا:ممص الأمامي  ) يوجد في

(Ventral sucker( وغدد الأختراق )Penetration glands( ومعي )Intestinal 

caeca( وذيل  )Tail. ) 

 
 

 (((14)))محاضره 

 platyhelminthesشعبة الديدان المسطحة 

 Cestodaصنف الشريطيات   

 eucestodaرتبة الشريطيات الحقيقية  

  Taenia soliumدودة الخنزير الشريطية -1 -الامثلة:

  Taenia saginataدودة البقر الشريطية -1          

 الصفات العامة:

هذه الاصناف بطول أجسامها المتكون على الاغلب من عدد من  تمتاز -1

 .القطع الجسمية

 ي.جميعها طفيلية المعيشة ولها مضيفان وسطي ودائم -1

 .يس لها جهاز هضميل -1

الراس متميز ومجهز بعدد من المحاجم وقد تكون مجهزة بكلاليب  -4

 .وأشواك في بعض الانواع

لها -6طع الجسمية   تصل العنق برأس صغير يمثل منطقة مولدة للق -5

 جهاز أبرازي مكون من خلايا لهبية وقنواة أبرازية

 مثال/دودة الخنزير الشريطية

تعيش الديدان البالغة في أمعاء الأنسان )المضيف النهائي( أما المضيف 

الوسطي لهذه الديدان فهو الخنزير حيث الطور المعدي )اليرقات المتكيسة 

Cysticercus cllulosaن الذي الانسان يتناول لحوم الخنازير غير ( يصيب الا

متر لونها أبيض أو بني الجسم  1المطبوخة جيداً أو النيئة ...طول الدودة 

 مقسم الى رأس وعنق وقطع جسمية

ومجهز  suckersملم ومزود بأربعة محاجم  1.5الرأس/صغير الحجم قطره 

اشواك ومجهز بصفين من ال  rostlumبكلاليب وللرأس نهاية مخروطية 

( أما العنق فيمثل المنطقة الممتدة من الرأس ويتصل به 11-11عددها )

القطع الجسمية والعنق منطقة موالدة لانتاج القطع الجسمية أما القطع 

قطعة وتسمى  1333-833يصل عددها   proglottids orsegmentsالجسمية 

 immature proglottidsالقطع القريبة من الرأس )القطع الغير ناضجة( 

ويكون عرضها أكبر من طولها ، أما القطع الجسمية التي تليها فتسمى 

وتظهر فيها الجهزة التناسلية الذكرية و     =     mature )القطع الناضجة(
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وهي القطع  grarid proglottidsالانثوية أما القطع البالغة أو الحبلى 

نب من كل قطعة فرع في كل جا 11-7الاخيرة من الجسم ويكون الرحم وأضحا 

 ومليئاً بالبيوض 

 س/ليس للدودة جهاز هضمي ، كيف تحصل على غذائها؟

الجهاز العصبي/يتكون من دماغ صغير يقع في الرأس وتمتد منه عدة فرع 

ألى داخل الرأس وعشرة حبال عصبية طولية ألى باقي الجسم حيث يمتد 

الجسم وفي  فرعان ظهريان وفرعان بطنيان وثلاثة فروع على كل جانب من

 كل قطعة جسمية ترتبط الحبال العصبية طولياً بحبال مستعرضة

الجهاز الابرازي/يتكون من خلايا لهبية تتصل بقنوات لهبية دقيقة تؤدي الى 

قناتين رئيستين في جانبي الجسم وترتبط القناتان بقناة مستعرضة في نهاية 

 كل قطعة جسمية

ز الأعضاء التناسلية في القطع الناضجة الجهاز التناسلي/الدودة الخنثية/وتتمي

 وينمو الجهاز الذكري قبل الانثوي/لماذا/

الجهاز الذكري/يتكون من خصى منتشرة في النسيج الحشوي تنشأ من كل 

 خصية أنبوب دقيق يصب في القناة المنوية الرئيسية

Vas deferens  التي تفتح في الفتحة التناسلة المشتركة بعضو الاجماع

cirrus وهو تركيب عضلي 

الجهاز التناسلي الانثوي/يتألف من مبيضان)بعض العلماء أعتبرها مبيض 

واحد ذا فصين( يلي المبايض قناة البيض )ويتم فيها أخصاب البيض ( وتقع 

في مؤخرة القطعة الجسمية الغدة المحتية،وكذلك يوجد الغدة القشرية ثم 

لجسمية وتسمى منطقة الرحم الممتد على طول المحور الطولي للقطعة ا

(  Oo typeالتقاء الرحم بقناة البيض والغدة المحدبة والمهبل )انتفاخة البيض

وتمر البيضة المخصبة داخل الرحم بـادوار جينية وينتهي الجهاز التناسلي 

الانثوي بالمهبل الذي يفتح بالفتحة التناسلية المشتركة ويحتوي المهبل على 

 ستقبل المنوي الذي يتم فيه خزن الحيامنأنبعاج الى الداخل يسمى الم

 دورة حيات دودة الخنزير الشريطية//:

1-hexacanth  بيضة سداسية تسقط مع براز الانسان المصاب مع القطع

 الجسمية الحبلى

 .يأكلها الخنزير أو الابقار فتتخلل أغلفتها و تتحرر أجنتها -1

 يرقة غير  (cysticercoid larva)داخل المضيف الوسطي)الخنزيراوالابقار (  -1

مذنبة نخترق ألامعاء أو المعدة وتذهب مع الدم عن طريق الاوعية الدموية 

أو اللمفاوية وتصل الى العضلات الارادية حيث يفقد الجنين أشواكه ويتكيس 

  Cysticercus larvaمكون طور برقي متكيس
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أو النيء فأن هذا الطور عندما يأكل النسان لحم الخنزير الغير مطبوخ جيداً -4

)اليرقات أو الديدان المثينية(تنمو في الامعاء وينقلب الرأس الاولى ويثبت 

نفسه في جدران الامعاء وتتحلل بقايا الكيس حيث يبدأ العنق بتكوين القطع 

 .الجسمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (((11)))محاضرة 

 الالفقرياتموزي في زاإلخراج وتنظيم الضغط األ

 الصفات المشتركة للسطوح اإلخراجية

T.solium                                              T.sagenata                   

  

  

 متر 13-6طول الدودة يصل الى -1 متر 1طول الدودة يصل الى -1

 1333-1333عدد القطع الجسمية -1 1333-833عدد القطع الجسمية -1

 الراس خالي من الكلاليب-1 الرأس يحوي على كلاليب-1

 فرع 13-17عدد فروع الرحم -4 فرع 11-7عدد فروع الرحم -4

 المضيف الوسطي المواشي و الابقار-5 المضيف الوسطي هو الخنازير-5
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في جميع السطوح المستخدمة في أجهزة الإخراج/تنظيم الضغط  .1

الأسموزي أياً كان نوعها )خلايا لهبية ؛ ميتانفريديا أنابيب ملبيجي ؛ نفرونات 

 الخ(: 

 يتكون سطح الإخراج من طبقة واحدة رقيقة من الخلايا الطلائية. .1

محكمة ترتبط الخلايا الطلائية المتجاورة مع بعضها البعض بواسطة أربطة  .1

 لتكوين طبقة مستمرة غير ُمنّفذة.

تحتوي الخلايا الطلائية للسطوح الإخراجية علي تشكيلة من البروتينات  .4

 التي تنقل المواد من الخلية أو إليها.“ الناقلة”
 

 الكائنات الحية:موزي في زأنواع أجهزة اإلخراج وتنظيم الضغط األ

 في الفقاريات: اللافقاريات:في 

a. )البروتونفريديا )الخلايا اللهبية 

b. .الميتانفريديا 

c. .أنابيب ملبيجي 

d. .الغدد الخضراء 

 .النفرونات

 

 

 

 : البروتونفريديا )نظام الخاليا اللهبية(اوال : 
يوجد في الالفقاريات التي ليس لديها سيلوم وال دورة دموية مثل الديدان  .1

 طحة )وبعض أنواع الرخوّيات(.سالم

 أنبوبي بسيط التركيب.عبارة عن نظام  .2
 “ثقب إخراجي”تتكون البروتونفريديا من  أنابيب عوراء. يوجد بأحد طرفيها  .3

وبالطرف اآلخر خلية مجّوفة غنّية بالهدبات تسّمي الخلية اللهبية )أو البصلة 
 اللهبية(.

وظيفتها األساسية تنظيم الضغط األسموزي ؛ أما إخراج الفضالت فيتم عبر سطح  .4
 الجسم.
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 طريقة عمل البروتونفريديا

تقوم الخاليا اللهبية بواسطة هدباتها بدفع سوائل الجسم )السوائل البينية(  (1
 للجسم إلي داخل األنابيب. 

أثناء مرور السوائل في األنابيب يتم استرداد المواد النافعة وإعادتها مرة  (2
 ثانية إلي الجسم.

 جها من خالل الثقوب اإلخراجية. أما الفضالت النتروجينية فيتم تخفيفها ثم إخرا (3



 . sahib alkinaniDrAsst.Prof.                  121 من 63 الصفحة                    Classnd Biology  2                     Invertebrate        

     

 

 الميتانفريدياثانيا:    

توجد في اللافقاريات السيلومية التي تملك دورة دموية مغلقة )مثال:  •

 الديدان الحلقية وبعض أنواع الرخويات(. 

يلاحظ أن عملية الترشيح في الميتانفريديا منفصلة عن عملية إعادة  •

 وعملية النقل.الامتصاص )استرداد المواد النافعة( 

في الديدان الحلقية يوجد زوج من الميتانفريديا في كل فص من فصوص  •

 الجسم.  

ا دي  ري  ف  ان  ت  لمي 
ل
ب  العام   تتكّون الميتانفريديا من: :    الت ركي 

 أنابيب مفتوحة من الجانبين )قارن بالبروتونفريديا(. .1

 شبكة من الشعيرات الدموية تحيط بالأنابيب. .1

داخلية قمعية ومحاطة بهدبات لإدخال ثغر نفريدى: فتحة  .1

 السائل السيلومي.

 ثقب إخراجي. -5         انبوب تجميع. .4

 ريقة عمل الميتانفريدياط

تقوم الهدبات المحيطة بالثغور بتحريك السوائل من السيلوم وسحبها  .1

 وإدخالها من خلال الثغور إلي شبكة من الأنابيب.

أثناء مرور السائل السيلومي في الأنابيب: يتم استرداد الأملاح والمواد  .1

النافعة منه وإرجاعها إلي الدم بواسطة الشعيرات الدموية المحيطة 

 بالأنابيب )ويسمي ذلك إعادة الامتصاص(. 
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المخلفات النتروجينية )مثل اليوريا( تحجز في الأنابيب ويتم تخفيفها في  .1

ثم تتجمع في المثانة ويتم إخراجها من خلال  كمية كبيرة من الماء

 الثقوب الإخراجيّة.

 يتميز البول في الديدان الحلقية بأنه مخّفف للغاية.  .4

 :لبيجىاأنابيب مثالثا : .5

يوجد هذا النظام الإخراجي في مفصليات الأرجل )الحشرات والعناكب      

 الخ(.

 : وظائف أنابيب مالبيجى  

 تنظيم الضغط الأسموزي؛  .1

 التخلص من الفضلات النتروجينية؛  .1

 الماء )هام جدا(. ىالمحافظة عل .1
 :تركيب أنابيب ملبيجى  

تنشأ أنابيب ملبيجى في شكل جيوب أو أكياس ممتدة من أمعاء  (1

 الحشرة. 

 وتكّون مجموعة أنابيب طويلة ونحيلة وعوراء تحيط بالأمعاء. (1

الواقعة تسبح هذه الأنابيب في الهيموليمف وتصب في المنطقة  (1

 بين المعي الأوسط والمعي الخلفي للحشرة.

يختلف عدد أنابيب ملبيجي في الأنواع المختلفة من الحشرات )في  (4

 الجرادة يوجد مائتين من أنابيب ملبيجي(.

الحشرة الوحيدة التي لا تستخدم أنابيب ملبيجى هي حشرة المن.   (5

 
 :طريقة عمل أنابيب ملبيجى
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ابيب ملبيجى بضخ الأملاح والفضلات تقوم الخلايا الطلائية لأن .1

النتروجينية من الهيموليمف إلي تجاويف الأنابيب والتي تصب في 

 الأمعاء.

في المعي الخلفي يتم استرداد )إعادة امتصاص( الأملاح والماء وإعادتها  .1

 للجسم وإخراج الفضلات النتروجينية )أي أن البول والبراز يخرجان سوياً(. 

 وجينية في المفصليات في صورة حمض البوليك. تطرح الفضلات النتر  .1

 توجد في القشريات.:  الغدد الخضراءرابعا : 

 في مقّدمة الجسم.تقع  “ الغدد”تتألف من زوج من -1

 من: تتكون كل غّدة و

a. .مجموعة من الأنابيب الملفوفة 

b. .قناة إخراجية 

c.  .كيس ينتفخ أحيانا ليكّون مثانة 

  

الخضراء محتوياتها قريباً من قواعد اللوامس أو تصب أنابيب الغدد -1       

 الأرجل.

تقوم الغدد الخضراء بتنظيم الضغط الأسموزي والتوازن المائي -1       

 الملحي إضافة إلي إخراج الفضلات النتروجينية.
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 **غّدة خضراء** مخطط ل                                 

 

 

 (((19-16)))محاضرة(

 ph. Aschelminthesشعبة الديدان الكيسية 

 733تضم هذهي الشعبه انواع عديدة من الفقريات يصل عددها الى حوالي،

نوع تختلف هذة في اصولها وتركيبها واحجامها اختلاف كبير الا انها تشترك   11

في بعض الصفات ومن اهمها صفه وجودالجوف الجسمي   الكاذب 

pseudo coelom  وجود الجوف الجسمي الكاذب 1لحيونات بالاتيتمتاز هذة ا.

. الجهاز 4. الجسم محاط بطبقة من الكيوتكل 1جانبية التناظر ’.ثلاثية الطبقة 1

.جهاز الابراز متطور ويتكون 5الهضمي كامل يبدا باالفم و  وينتهي باالمخرج 

قوامة بصيلات اوخلايا لهيبية  protonephradiaمن جهاز نفريدي اولي

.الراس ضامر نوعا ما ولا توجد اجهزة خاصة باالنفس 6برازية وقنوات ا

.يتكون الجهاز العصبي من كتلة من 8.انعدام ظاهرة التعقيل التام 7اوالدوران 

الخلايا العصبية المتمركزة في مقدمة الجسم وغالبا مايحيط باالجزء الامامي 

وموخرة  من القناة الهضمية تمتد من هذة الكتلة حبال عصبية الى مقدمة

 .الأجناس منفصلة عند الخصاب الداخلي على الاغلب..مهم9الجسم 

ونظرا لزيادة اعداد الحيوانات المنتمية لهذة الشعبة  ووجود العديد من 

الإختلافات بين افرادها فتفتت هذة الشعبة ورفعت اصنافها الى مراتب 

 الشعب ومن هذة الشعب مايلي.
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 Weel)أوشعبة الحوينات العجلية     ph;Rorotiferaشعبةالدولابيات 

animalcules  تمتاز افرادها بما يلي) 

.تعتبرمن اصغر الحيوانات عديدة الخلايا حجما وهي مجهرية على الاغلب 1

 .phillodinaمثل الشعبه حيوان 

.تعيش في المياة العذبة وبعضها في المياة البحرية وتسبح في الماء 1 

يكون البعض منها جالسا وقد تكون بهيئة بصورة منفردة وحرة المعيشةوقد 

بسبب صغر أحجام هذه الحيوانات . على  الطحالب والأشناتمستعمرات 

ونعومة أجسامها فليس لها متحجرات ولكن الأجزاء الصلبة منها والمتمثلة 

 بالفكوك فقط هي التي تم حفظها في سجل المتحجرا ت. علل؟

ناة الهضمية على الحيوان فقد .اجسامها شفافة وينعكس لون محتويات الق1

يتلون باللون الاخضر  او الاحمر اوالبني بناء على لون المواد الموجودة في 

 القناة الهضمية. علل؟

.اجسامها اسطوانية نسبيا اوتشبة الكيس في مظهرة ويتكون جسم هذة  4 

الحيونات من جزء امامي وجذع وقدم ذات نهاية متفرعة على هيئة اصبعين 

 corona ofجزء الامامي الراس ويكون مزود باكليل اوتاج من الاهداب يمثل ال

 cilia    التي تساعد الحيوان في السباحة وجذب الغذاء الى الفم وتبدو حركة

اهداب الاكليل وضرباتها المتناسقة وكانها دولاب اوعجلة تتحرك لذا سميت 

 بالدولابيات او العجليات. علل؟

نتية تقوم بافراز مواد مخاطية تساعد الحيوان .يحوي القدم على غدد سم5 

.يغطي الجسم بكيوتكل يكون جزء من 6الاخرى بالاجسام على الالتصاق 

 .البشرة 

 .الاجناس منفصلة وتكون الاناث اكبر حجماَ من الذكور.6

التي  Monogonontaشعبة الدولابيات تقسم إلى ثلاثة أصناف هي صنف  7

 Bdelloidea( نوع ،وصنف  1533تمثل أكبر الأصناف حيث تضم حوالي )

والذي يضم  Seisonidea( نوع ،أما الصنف الثالث فهو  153ويضم تقريبا )

 نوعين فقط.     

( مايكروميتر  533 – 133معظم أنواع هذه الشعبة تتراوح أطوالها مابين ) -8  

ات متعددة الخلايا ولها تجاويف جسمية ( ملم .الدولابي 1وأطولها لايتجاوز )

مبطنة جزئيا بطبقة الميزوديرم ولهذه الحيوانات أجهزة عضوية متخصصة 

وقناة هضمية كاملة بضمنها الفم والمخرج ونتيجة لهذه الصفات شخصت 

 هذه الأحياء المجهرية كحيوانات. 

 

 

  الجهاز الهضمي للدولابيات :
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انات من الفم الذي يتصل بالبلعوم يتكون الجهاز الهضمي في هذه الحيو

pharynx  حيث يكون هذا البلعوم مزود بفكوك كايتنية لذ يقوم بعمليات

 مضغ للطعام بواسطة هذة الفكوك يتصل البلعوم بمرى قصير 

easophagus    تليه المعدةStomach  التي يحصل فيها هضم المواد

تح الى الخارج بواسطة التي تف  Intestineالغذائية،تتصل بالمعدة الامعاء 

إذ يتم طرح الفضلات المواد . CloaCaفتحة مشتركة تسمى المجمع

 غيرالمهضومةالى الخارج عن طريق هذة الفتحة .

وتجدر الملاحظة هنا الى ان القناة الهضمية في الذكور لبعض الانواع تكون  

 ذاء.اثرية لذلك يكون عمر الذكور قصيراَ لعدم حصولها على احتياجها من الغ

وهذه الحيوانات مجهرية الدولابيات تحصل على غذائها عن طريق فم دقيق  

جدا .إذ يتكون غذاء الدولابيات من حيوانات ابتدائية وحيونات مجهريه اخرى 

ويتكون غذائها من المواد العضوية المتحللة أو الميتة كالطحالب وحيدة 

بيئات المائية ونتيجة الخلية والهائمات النباتية التي تمثل منتجات أولية في ال

لطبيعة التغذية فأن بعض الدولابيات تكون كمستهلكات أولية حيث تفترس 

 بدورها من قبل المستهلكات الثانوية كالسرطانات .

 

الجهاز الابرازي : يتكون من انبوبتين ملتفتين جانبين يتصل كلا منهما باالخلايا 

في المثانة التي تتجمع فيها  اللهبيةألكائنتان في مقدمة الجسم يفتح الانبوبان

 المواد الابرازية وتطرح الى الخارج عن طريق المجمع اوالمخرج المشترك 

الجهاز العصبي : .يتالف من الدماغ المتمثل بعقدة عصبية ظهرية تمتد منها 

خيوط عصبية الى اعضاء الحس واقسام الجسم المختلفة وللحيوان اعضاء 

تمثل تراكيب كايتينة معلقة بالجسم  والتي Chaetaحسية مثل الاهلاب 

المهدب كما تعتبر الاهداب اعضاء حسية في هذة وتنتشر على الاكليل 

تكون حساسة للضوء  Ocelliالحيوان وله خمسة عيون بسيطة تسمى عيينات 

. 

التكاثر :تتكاثر بالطرق الجنسية عند توفر الذكور التي يمكن تميزهاعن الاناث 

 اصغر من الاناث .حجم الذكور 1بما يلي 

عمر الذكور اقصر من عمر الاناث حيث غالب ماتكون القناة الهضمية اثرية  -1

 عند الذكور  علل؟

يتم التكاثر الجنسي عن طريق انتاج الخلايا التناسلية الذكرية والانثوية 

 وحصول عملية الا خصاب ن الذي ينتج عنه افرد جديدة

في بعض أنواع هذه الحيوانات حيث  يحصل عند غياب الذكور-ثر العذري:لتكاا

تنمو البيوض إلى أفراد جديدة دون حصول عملية الإخصاب حيث تضع الاناث 

 طرازين من البيوض خلال السنة
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قشورها رقيقة وتنمو عذريا أي من دون إخصاب وتكون هذه -بيوض صيفية:-1

البيوض في حجمين أحدهما صغير وينشأ منه الذكور و الآخر صغير وتنشأ 

 منه الذكور وأخر كبير وتنشأ منه الإناث

البيوض الشتوية ذات قشور سميكة وتمتاز بقدرتها الفائقة على تحمل  -1

الظروف البيئية الغير ملائمة ، تنمو هذه البيوض بعد الإخصاب ولا ينشأ منها 

سوى الاناث . تكون الاناث مشابهة للحيوانات البالغة بعد الفقس وتصل إلى 

بعد بضعة أيام من النمو أما الذكور فتكون ناضجة جنسيا عند  النضج الجنسي

خروجها من البيضة مباشرة هذا في الدولابيات السابحة أما في الأنواع الثابتة 

التي تثبت نفسها على مسند فتفقس ببيوضها عن اليرقات تسبح بصورة حرة 

                                                         بعض الوقت وتستقر بعد ذلك على الاجسام لتنمو إلى حيوانات بالغة.

     
 Gastrotrichaشعبة هدبية البطن     

( ملم  4 –0.5أفراد هذه الشعبة صغيرة الحجم إذ تتراوح أطوالها مابين )     

ومعظمها عديمة اللون وتكون مرتبطة دائما مع الديدان الخيطية والديدان 

و معظم أنواعها حرة المعيشة في البيئات المائية التي المسطحة المعكرة .  

قد تكون بحرية أو عذبة وتتغذى على المواد العضوية الميتة والحية إذ يتم 

تقريب هذه المواد الغذائية إلى الفم بواسطة أربعة خصل من الأهداب 

 المتحركة على الرأس .

ى الجانب السفلي ( إنبوب لاصق عل 153 – 1تمتلك هذه الحيوانات من )     

 من أجسامها والتي تساعد على الإلتصاق على النباتات والسطوح الأخرى .

غالبية الأنواع البحرية منها تكون خنثية أي تحتوي على الأعضاء التناسلية     

الذكرية والأنثوية لهذا فالفرد يقوم بوظيفته كأنثى أو يقوم بوظيفته كذكر ،إذ 
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لذكري إلى العضو الأنثوي عن طريق حامل أن الحيمن ينتقل من العضو ا

 العضو.                                

ليس لهذه الحيوانات مرحلة يرقية إذ أن اليافعات تتغذى وتنمو بسرعة      

وقد تصل إلى مرحلة النضج الجنسي خلال يومين فقط ،أما أنواع المياه 

 . Parthenogeneticالعذبة فتكون معظمها تقريبا عذرية 

تمتلك هذه الحيوانات دماغ صغير وزوج من الأعصاب الطولية بالإضافة      

 لأعضاء حسية هدبية مختلفة 

 

ولكنها  Protonephridiaوالقليل من الأنوع تحتوي على نفريديا أولية 

 لاتمتلك أجهزة دوران وإبراز وتبادل الغازات .

    Distinguishing featuresالصفات المميزة للشعبة        

 حيوانات جانبية التناظر وذات شكل دودي . – 1

الجسم له أكثر من طبقتين خلويتين وأنسجة وأعضاء وليس لها تجويف  – 1

 داخلي .

الجسم يحتوي على قناة هضمية مع مخرج طرفي ولها جهاز عصبيمع – 1

 عقد عصبية .

من الحراشف والأشواك  أجسامها محاطة بطبقة كيوتكل تحمل العديد –4

 والكلاليب .

 ليس لها جهاز دوران دموي وتتكاثر جنسيا وقد تكون خنثية أو عذرية . –5

جميعها تعيش في البيئات المائية وتتغذى على البكتريا والفطريات  – 6

 والطليعيات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gastrotrichaشعبة هدبية البطن  .
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 Kinorhynchaشعبة متحركة الخرطوم    

   الصفات المميزة للشعبة          

 حيوانات ذات تناظر جانبي ولها شكل دودي . –1

الجسم يمتلك أكثر من طبقتين خلويتين مع أنسجة وأعضاء وتجويف  – 1

 .   Pseudocoelالجسم من النوع الكاذب 

للجسم طبقة كيوتكل وعضلات طولية ويحتوي على قناة هضمية مع  – 1

 مخرج .                                                       

لها جهاز عصبي مع حلقة عصبية أمامية وحبل عصبي مزدوج وليس لها  –4

 جهاز دوران .

لى الدايتومات والمواد جميعها تعيش في البيئات البحرية وتتغذى ع – 5

 العضوية الأخرى .

تتكاثر أنواع هذه الشعبة تكاثرا جنسيا عادة ومعظمها حيوانات منفصلة  – 6

 الأجناس .

 

     Common featuresالصفات العامة للشعبة     

شعبة متحركة الخرطوم من الشعب ذات الأعداد القليلة حيث لاتتجاوز        

ن الديدان البحرية ،ويمكن تشخيصها بواسطة وجود ( نوع م 133أعدادها عن )

خمسة أو ستة حلقات من الأشواك المحدبة على الرأس وظهور الطبيعة 

الحلقية لأجسامها والناتجة من الصفائح الدائرية المحيطة بأجسامها وهي غير 

 مشابهة للحلقات الجسمية الموجودة في الديدان الحلقية والمفصليات . 

هذه الحيوانات يتكون من رأس وعنق وجذع ،والجذع يتكون من الجسم في      

وكل واحدة منها تتكون من  Zonites( من الحلقات أو المناطق الجسمية  11)

صفيحة ظهرية مفردة وصفيحتين بطنيتين ،والرأس يحمل الأشواك المحدبة 

وكذلك يحمل المخروط الفمي أو الفم المحاط بالعديد من الأشواك ،والأمعاء 

مر بشكل مستقيم على طول الجسم وتنتهي بالمخرج في النهاية الخلفية ت

 من الجسم .

التي تقوم Protonephridiaتمتلك هذه الديدان زوج من النفريديا الأولية      

( ،أما الفضلات فتطرح إلى  13بوظيفتي الإبراز والتوازن المائي في المنطقة )

( تسمى بالفتحة 11جسمية )الخارج عن طريق قناة تفتح في المنطقة ال

 . Nephridioporeالنفريدية
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الجهاز العصبي يتكون من حلقة عصبية  )الدماغ ( تحيط بالنهاية الأمامية      

من البلعوم وهناك حبل عصبي مزدوج يمتد أسفل الجانب البطني من 

 الجسم بالإضافة لوجود أعصاب أخرى مختلفة وعقد عصبية .

عبة في الترسبات البحرية من السواحل إلى تعيش ديدان هذه الش     

( متر في معظم المحيطات والبحار 533الأعماق التي قد تصل إلى عمق )

العالمية وهذه الأنواع لاتستطيع السباحة ولكنها تتحرك بدفع رؤوسها نحو 

الامام في الطين وبإستطالة الأشواك الموجودة على الرأس ثم بإرجاعها يتم 

لجسم وهكذا ،وتتغذى هذه الحيوانات على الدايتومات إرجاع الرأس إلى ا

 والمواد العضوية الأخرى الموجودة في الطين الذي تتواجد فيه.

غالبيتها منفصلة الأجناس والمعلومات حول تكاثر هذه الحيوانات قليلة      

      جدا إذ أن البيوض تخصب فجأة                                                      

وربما بواسطة حامل السبيرمات الملاصق لطبقة الكيوتكل في الأناث ،وأن 

اليرقات تكون حرة المعيشة وتمر بستة إنسلاخات قبل أن تصل مرحلة النضج 

 الجنسي .

 

                                            

           
 

 .Kinorhynchaنموذج لحيوان من شعبة متحركة الخرطوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (((13-19-18)))محاضرة 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJke7HdVNPsUcAjxSJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&va=kinorhyncha&fr=yfp-t-701&tab=organic&ri=1&w=240&h=416&imgurl=www.bumblebee.org/invertebrates/images/Kinorhyncha.gif&rurl=http://www.bumblebee.org/invertebrates/KINORHYNCHA.htm&size=6+KB&name=Kinorhyncha&p=kinorhyncha&oid=9d07f2b201b062bbba2c4e9297796bc5&fr2=&fr=yfp-t-701&tt=Kinorhyncha&b=0&ni=72&no=1&tab=organic&ts=&sigr=11m3eutsh&sigb=139ke3kgj&sigi=11mctl70i&.crumb=ONyfyC6BWID
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 Phylum Nematoda (Round wormsشعبة الديدان الخيطية )

 الصفات العامة لشعبة الديدان الخيطية: 

تعيش هذه الديدان في البحر والماء .يوجد منها حوالي نصف مليون نوع

العذب، وفي التربة في مختلف المناطق وقد يحتوي فدان التربة الجيدة 

بلايين الديدان لخيطية تتطفل الكثير من الديدان الخيطية على على 

 الانسان و الحيوانات والنباتات فتؤدي الى الامراض اوالموت.

 :الصفات العامة

. عدم وجود أهداب أو أسواط متحركة )فيما عدا نوع واحد(. والجسم 1

عند أسطواني محاط بالكيوتكل لمقاومة انزيمات المعدة والامعاء للعائل و 

 Capulatoryالنهاية الخلفية يكونا تركيب يشبه المظلة تسمى كيس الجماع 

burs .يسند بأشعة شبه اصبعية له اهمية اثناء عملية التزاوج 

م او اكثروالاجناس منفصلة والاناث اكبر حجما 1ملم الى1.اطوالها تتراوح بين1

 من الذكور.

مي بسيط على شكل أنبوب يبدأ بالفم ويحاط بالحليمات او هض.لهاجهاز 1

الشفاه ومزودة باسنان كايتينية او صفائح ينتهي بفتحة المخرج في الاناث و 

 فتحة المجمع المشتركة بالذكور. 

الجهاز الابرازي يتكون من انبوبتين تمتدان على جانبي الجسم و تتخذان في .5

ويفتح في منتصف الجسم على الجهة البطنية  Hالمقدمة على شكل حرف

وهناك نوع أخر يسمى  Tubular typeويسمى هذا النوع بالنوع الأنبوبي 

حيث يتكون من غدة بطنية تقع على السطح   glandularبالنوع ألغدي 

البطني وقد يقتصر الجهاز الابرازي على الغدد الابرازية فقط والتي تفتح 

  .بواسطة الفتحة الابرازية

.الجهاز التناسلي يتكون من مبيض مزدوج او منفرد يؤدي الى قناة بيض 6

وتنتهي بتركيب أوسع يدعى الرحم ويتصل الرحم بقناة واحدة هي المهبل 

 الذي يكون منفرد ويفتح بالفتحة التناسلية الانثوية *

أما الجهاز الذكري يتكون من خصية واحدة أنبوبية الشكل ملتفة حول الامعاء 

ي الى الوعاء الناقل الذي يتسع ليكون الحويصلة المنوية وتمتد منالقنات تؤد

 القاذفة التي تتخذ مع المخلف للأمعاء لتكون فتحة المجمع المشتركة 

Cloaca والتي تكون مزودة بشوكة أو اكثر تسمى بشوكة الجماع تسهل عليه

 الاتصال الجنسي *
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يتكون من حلقة أمامية تحيط بالبلعوم تمتد منها ستة . الجهاز العصبي 7

وترتبط بينهما اربعة اعصاب الى الامام  خلفيةأعصاب الى الامام وحلقة 

وحلقة وقد تحتوي على مستقبلات الية كيمياوية امامية تدعى 

ومستقبلات خلفية حسية تدعى بالفاسميدات   Amphidsالامفيدات

phasimids واع. تضيف على اساسها الان 

عضلات جدار الجسم في الديدان الخيطية تقع تحت البشرة وتنقبض  -8

طولياً فقط، ولاتوجد عضلات دائرية في جدار الجسم. تترتب العضلات في 

 أربع شرائط تحددها حبال تحت البشرة الأربعة.

 

تصنف هذه الشعبة الى صنفين أستنادا الى وجود أو عدم وجود الفاسميد 

Phasmidia :وهي 

:تمتاز أجزاءه بوجود مستقبلات حسية في  Phasmidia.صنف الفاسميدات 1

  Ascaris Lumbricodesالنهاية الخلفية للحيوان ومثالها دودة الاسكارس 

تتواجد في الامعاء الدقيقة للآنسان أو الحيوانات الأخرى يتراوح طول الانثى 

ا الذكر فنهايته ملم زام 6_1سم نهايتها الخلفية مستقيمة عرضها 15_13بين 

ملم 4_1سم وعرضه  13_11تكون معقوفة بأتجاه الناحية البطنية طوله من

 الصفات العامه لهذه الديدان تكون مشابهة لصفات الشعبة.

 : Aphasmidia.صنف اللافاسميدات 1

افرادها غير حاوية على أعضاء حسية ،الديدان البالغة صغيرة الحجم 

ملم نهايته  6،1_ 5،1راوح طول الذكر بينمستدقة من الناحية الامامية يت

الخلفية معقوفة وفي طرفها حليمتان قمعيتان تحيطان بالمجمع .أما 

ألآنثى طولها ضعف طول الذكر والنهاية مستديرة وغير حادة تحتوي على 

مبيض مفرد يتصل به مليء بالبيويضات بالقسم الخلفي منه ،اما القسم 

 النمو.الامامي يحتوي على يرقات كاملة 
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 Ascaris lumbricoidesأسكارس لمبريكويدس    

من أكبر الديدان الأسطوانية المعوية التي تصيب الإنسان وتنتشر في كثير 

 من بلاد العالم فيما عدا المناطق الباردة والجافة. اما اهم صفاتها :

A- :13اقصر من الإناث ) --سم( 13-15الذكور ) -1يتميز الذكر عن الأنثى بـ-

 cloacaطرفه الخلفي الملتوي الذي يحمل فتحه المذرق -1سم( . 15

opining.1- شويكتان سفاديتانcopultory spicules  تبرزان من فتحة

 المذرق.

 B-  يستدل على مكان القناتين الإخراجيتين بالخطين الجانبينlateral lines 

 اللذين يميل لونهما إلى اللون البني.

 C-  يتميز موضع الحبلين العصبيين الرئيسيين بخطين فاتحين أحدهما الخط

تقع فتحة الفم  -ventral line   .6والآخر الخط البطني  dorsal lineالظهري 

moth .عند النهاية الأمامية للدودة 

 D-  يوجد الثقب الإخراجيexcretory pore على بعد  على السطح البطني

قريبا   anusمم من النهاية الأمامية للجسم. في الُانثى توجد فتحه الاست 1
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 .cloacalopeningجدا من الطرف الخلفي للدودة، أما الذكر فله فتحة مذرق 

 في نهاية الجسم .

E -  تتحرك ديدان الأسكارس ومعظم النيماتودا بثني الجسم في الاتجاه

 الظهري البطني وليس بالانثناء على الجانبين.

يجري داخل الخطين الظهري والبطني الحبلان العصبيان الظهري والبطني 

 كما يحتوي الخطان الجانبيان على القناتين الإخراجيتين.

F - عضلية طولية  تتكون الطبقة العضلية من أليافlongitudinal muscle 

fibers  خلية  153مرتبة في أربع مجموعات تتكون كل مجموعة منها من حوالي

عضلية.تتميز كل خلية عضلية إلى جزء خارجي )المغزل( وجزء داخلي )جسم 

الخلية( يحتوي على النواة. يوجد بين جدار الجسم والأعضاء الداخلية تجويف 

 .pseudocoelomئ بسائل يسمى السيلوم الكاذب حول حشوي متسع و يمتل

 الجهاز الهضمي:

جليدية.القناة الهضمية عبارة عن أنبوبة  lipsتحيط بفتحة الفم ثلاث شفاة 

 مستقيمة ومميزة إلى ثلاثة أجزاء:

:يتكون من تجويف فمي قصير يليه مريء stomodaeumالمدخل الفمي 

 عضلي طويل مبطنان بطبقة جليد.

:يتكون من انبوبه  mid-gut or intestineسط أو الأمعاء المعي المتو

 مستقيمة.

.عبارة عن rectum:يسمى ايضا المستقيم  proctodaeumالمعبر الشرجي

أنبوبة منضغطة مبطنة بطبقةمن الجليد. تؤدي هذه الأنبوبة إلى 

. اما في الذكر تتحد مع القناة anusالخارج:في الأنثى بفتحة الإست 

 ، الذي يؤدي إلى الخارج بفتحة المذرق. cloacaالتناسلية في المذرق 

الاغتذاء:تغتذي دودة أسكارس على الغذاء نصف المهضوم والمخلفات 

الغذائية التي توجد في امعاء العائل.توجد بعض الإنزيمات في أمعاء 

 proteaseوالبروتييز  maltaseيز والمالت  amylaseالاسكارس منها الأميليز 

:ذلك يدل على حدوث هضم خارج الخلايا esteraseوالاستريز  lipaseوالليبيز 

في أمعاء الدودة.تمتص خلايا الأمعاء المواد المهضومة ثم تمر منها بالإنتشار 

 إلى السائل حول الحشوي ومنه إلى أجزاء الجسم المختلفة.
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لا هوائيا.هذه الدودة يمكنها أيضا أن  :تتنفس دودة أسكارس تنفساً التنفس

تتنفس هوائيا إذا  ما أتيحت لها الفرصة لذلك، ومن ثم فهي تعتبر لا هوائية 

 إختياريا.

ممدودة  renette: يتركب من خلية إخراجية واحدة أو رينيت الجهاز الاخراجي

.تفتح إلى الخارج بثقب  Hتحوي جهازا من القنوات الإخراجية على هيئة حرف

إخراجي بطني خلف فتحة الفم بقليل.لا توجد خلايا لهبية أو أية تراكيب خاصة 

لتحريك المواد الإخراجية.تدفع المواد الإخراجية والماء الزائد إلى الخارج من 

خلال الثقب الإخراجي بتأثير ضغط السائل حول الحشوي على القنوات 

 الاخراجية أثناء حركة الدودة .

تحمل عددا من العقد  nerve ringمن حلقة عصبية  الجهاز العصبي: يتكون

العصبية وتحيط بالمرىء. تنشأ من هذه الحلقة ستة حبال عصبية أكبرها 

 dorsal and ventralوأطولها هما الحبلان العصبيان الظهري والبطني 

nerve cords:   .يتصل هذان    يجريان بطول الخطين الظهري والبطني

 sensoryالحبلان ببعضهما عن طريق وصلات مستعرضة.توجد حلمات حسية 

papillae  .مرتبة على الشفاه وكذلك عند النهاية الخلفية  للدودة 

واحدة خيطية الشكل.     testisخصية -أويتكون من    الجهاز التناسلي الذكري:

يؤدي إلى الحويصلة  -أكبر قطرا.ج  vas deferensيخرج منها وعاء ناقل  -ب

 .seminal vesicleالمنوية 

 .ejacutlatory ductتنتهي في قناة عضلية قصيرة هي القناة القاذفة  -د

 

 الجهاز التناسلي الانثوي:
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خيطيا الشكل كثيرا الالتفاف، أحدهما أمامي   ovariesيتكون من مبيضان 

تتسع مكونة كيسا   oviductوالآخر خلفي. يؤدي كل مبيض إلى قناة بيض 

. يتحد الرحمان ليكونا   uterusمنويا يفتح في قناة أكثر اتساعا هي الرحم 

.تتحد القناة القاذفة مع المعبر الشرجي في vaginaأنبوبة رقيقة هي المهبل 

.يوجد في الجهة الظهرية للمعبر الشرجي زوج من الأكياس  cloacaالمذرق 

.يحتوي الكيسان على الشويكتين penial sacsالعضلية  هما كيسا القضيب 

اللتين تبرزان خارج فتحة المذرق في أثناء  copulayoty spiculesالسفاديتين 

يفتح المهبل إلى الخارج على السطح البطني في نهاية الثلث .عملية السفاد

. يتكون كل مبيض من vulvaالأمامي من الجسم بالفتحة التناسلية الانثية 

مركزية   genital rachisطبقة طلائية  وساق تناسلية  كيس يتركب جداره من

 تحتوي على الخلايا البيضية الناضجة.

في أثناء عملية السفاد  يلتقى الذكر بالأنثى بحيث :  التكاثر و دورة الحياة

تتثبت فتحة المذرق للذكر في مقابل فتحة المهبل للأنثى.يتم ذلك بمساعدة 

الشوكتين السفاديتين. تنتقل الحيوانات المنوية من الذكر إلى المهبل في 

الأنثى حتى تصل إلى الأجزاء السفلى من الرحم حيث يتم إخصاب البويضات. 

)يعرف احيانا   vitelline membraneرز الزيجوت حول نفسه:غشاء المح ثم يف

 chitinousيتينة كا(.+ قشرة  fertilization membraneبغشاء الاخصاب 

shell  ثم تفرز خلايا غدية بجدار الرحم غلاف بروتيني خارجي منهد.

mammillated coat يحتوي بيض الأسكارس الذي يخرج مع براز الإنسان .

 زيجوت غير منقسم.البيضة بيضاوية الشكل على 
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ميكرون 53-43× 83-63تتراوح أبعادها بين  وعريضة

 

عتمد نمو البيضة خارج جسم العائل على توافر الظروف البيئية ي

المناسبة:يعتقد أنه في الجو شديد الرطوبة والجفاف يظل البيض ساكنًا 

م وفي °15-13الحرارة ولكنه يظل حياً لأكثر من ست سنوات.عند درجات 

وجود كمية كافية من الأوكسجين ودرجة مناسبة من الرطوبة يبدأ الزيجوت 

ملتفة  rhabditiform larva في التطور.ينمو الزيجوت إلى يرقة رابديتية 

يوما.تنسلخ هذه اليرقة بعد أسبوع للمرة الأولى متحولة إلى الطور  11-9خلال 

ظل داخل البيضة ويمثل الطور المعدي الثاني لليرقة الرابديتية الذي ي

infective stage يصاب الإنسان إذا ما ابتلع بيضا يحتوي على الطور الثاني .

في أمعاء الانسان تهضم أغلفة البيضة وتنطلق اليرقة التي  .لليرقة الرابديتية

تخترق المخاطية المبطنة للأمعاء، وتمر إلى وعاء دموي فتصل إلى الكبد ثم 

الشرايين الرئوية تصل إلى الرئتين حيث تنسلخ .ومن القلب ثم إلى القلب

اليرقة مرتين متتاليتين. ثم تخترق جدر الشعيرات الدموية لتسقط في 

الحويصلات الهوائية للرئة . تدفعها الأهداب المبطنة للشعب الهوائية 

والقصبة الهوائية إلى البلعوم فتبتلع وتصل الدودة إلى الأمعاء الدقيقة. 

سلخ للمرة الرابعة والأخيرة في الامعاء الدقيقة وتصل إلى طور البلوغ في تن

أسابيع منذ ابتلاع العائل للبويضة.يرقانات أسكارس تغتذي بدم  9-8مدة 

العائل في أثناء رحلتها وحتى تتم الانسلاخ الرابع.بعد دخولها الجهاز الهضمي 

 تصبح قادرة على الاغتذاء بطريقة الديدان اليافعة.
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 Entoproctaشعبة داخلية المخرج     

( ملم .وسميت  7 -  0.1حيوانات أغلبها مائية ثابتة تتراوح أطوالها مابين )      

بهذا الأسم لأن المخرج في هذه الحيوانات يكون في الداخل أفرادها الناضجة 

ذات شكل كأسي محمولة على سيقان طويلة ولها تاج من المجسات الصلبة 

على أهداب تقوم بتوليد تيارات مائية لسحب جزيئات الطعام الذي يحتوي 

نحو الفم وكلا الفم والمخرج يقعان في داخل التاج ومعظم أنواعها تكون 

بشكل مستعمرات والقليل منها تتحرك حركة بطيئة . بعض الأنواع تطرح 

البيوض غير المخصبة في الماء بينما أنواع أخرى تحتظن البيوض في ردهات 

لحين الفقس وهذه الأنواع تمتلك أعضاء شبيهة بالمشيمة لتغذية جيبية 

البيوض النامية وبعد الفقس تسبح اليرقات لفترة قصيرة ثم تستقر على 

السطح حيث تتحول شكليا وتنمو تدريجيا إلى حيوانات بالغة . بينت الدراسات 

أوضحت أن هذه الحيوانات قريبة الصلة جدا مع  1338الحديثة في عام 

(  153.     تضم هذه الشعبة حوالي ) Ectoproctaحيوانات خارجية المخرج ال

 .Barentsiaنوع تتوزع في أربعة عوائل ومن أهم أجناسها  هما الجنس 

 . Chitaspisوالجنس   

      Entoproctaالصفات المميزة لشعبة داخلية المخرج      

كما في خارجية  المجسات في هذه الحيواناتت تكون صلبة غير مجوفة – 1

 المخرج .

يستمر من قاعدة المجسات إلى قمتها   Feeding currentتيار التغذية  – 1

 لغرض ترشيح جزيئات الغذاء .

المخرج يقع داخل التاج المكون من المجسات وليس لها تجويف جسمي  – 1

 إذ أن الأعضاء تنطمربالنسيج الرابط.

 تشابه في المستعمرة .                                                        يكون م  Zooidsشكل الأفراد الحيوانية  –4

أثناء التحولات الشكلية لليرقات إلى الدور البالغ تبقى محتفظة بمعظم  –5

 تراكيبها .

 Protonephridiaيتم الابرازبواسطة زوج من النفريديا الأولية  – 6

 Diffusionغالبا.وتتنفس بالإنتشار
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لجهاز العصبي يمتد خلال النسيج الرابط ويسيطر عليه بواسطة زوج من ا – 7

 . Gangliaالعقد العصبية 

 التغذية والهضم      

الأهداب الموجودة على جانبي المجسات تولد تيار مائي ينساب إلى       

داخل التاج على قاعدة المجسات ويخرج فوق مركز التاج وهذه الأهداب تمرر 

إلى الأهداب الموجودة على السطح الداخلي من المجسات جزيئات الغذاء 

التي تعمل بدورها على إنتاج تيار يؤدي إلى دفع الغذاء إلى الفم ،وبالإضافة 

لذلك فأن هناك غدد في المجسات تفرز خيوط لزجة لإصطياد جزيئات الغذاء 

 Cnidocytesالكبيرة ،وفي بعض الأنواع تمتلك خلايا مشابهة للخلايا اللاسعة 

في اللاسعات تتواجد حول الفم . المعدة والأمعاء في هذه الحيوانات مبطنة 

التي يعتقد بأنها تمتص المواد الغذائية ،أما المخرج   Microvilliبالزغابات

 الذي يقع داخل التاج فيقوم بطرح الفضلات الصلبة إلى الخارج ..

 

 

    Reproduction and Life cycleالتكاثر ودورة الحياة     

معظم الأنواع تكون خنثية وأن البعض بعضها تتحول من الذكور إلى  -1   

الأناث عند النضوج وانواع تبقى على نفس الجنس طيلة فترة حياتها .ويمتلك 

كل فرد زوج أو زوجين من أعضاء التناسل تقع مابين المخدع التناسلي 

 .  Atriumمفردة في المخدع التناسلي  والمعدة وتفتح بفتحة تناسلية

البيوض يعتقد أنها تخصب داخل المبايض ومعظم الأنواع تطرح  -1   

البيوض التي تفقس إلى يرقات هائمة ولكن البعض القليل منها تحتظن 

 بيوضها في الفتحة التناسلية وتقوم بتغذيتها بواسطة عضو شبيه بالمشيمة .

ه الحيوانات تسمى باليرقة اليرقة الهائمة في هذ -1     

التي تتغذى على جزيئات الطعام الطافية بإستخدام  Trochoiphoreالدولابية

حزمتين من الأهداب التي تنقل الطعام إلى الفم ثم تدفعه إلى المعدة 

وبإستخدام أهداب أخرى يتم طرح المواد غير المهضومة إلى الخارج عن 

 طريق المخرج .

الشعبة بإمكانها التكاثر بواسطة التبرعم وذلك بإنتاج جميع أنواع هذه  -4    

                            أفراد حيوانية جديدة وتكوين مستعمرات كبيرة بهذه الطريقة .
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 Nematomorphaشعبة الديدان الشعرية          

 Horsehairالإسم الشائع لأنواع هذه الشعب هو ديدان شعرية الخيل       

worms   

حيوانات متطفلة وتتشابه شكليا مع الديدان الخيطية وتتراوح أحجامها  -1

( متر. الديدان البالغة حرة  1(سم وقد تصل أحيانا إلى ) 133 – 53مابين )

المعيشة ولكن اليرقات تكون متطفلة على الخنافس ،الصراصر والقشريات 

 ( نوع .151،ويعرف منها لحد الأن حوالي )

وانات كيوتكل خارجي بدون أهداب ولها من الداخل تمتلك هذه الحي  -1  

عضلة طولية فقط مع أمعاء لاتقوم بأية وظيفة وليس لها أجهزة إبراز وتنفس 

 ودوران .

الجهاز العصبي يتكون من حلقة عصبية بالقرب من النهاية الامامية لجسم -1

 الحيوان وحبل عصبي بطني يمتد على طول الجسم .

دورة الحياة :  حيوانات ثنائية الجنس والإخصاب داخلي والبالغات تمتلك 

.اليرقات تمتلك حلقات   Cloacaأعضاء تناسلية إسطوانية تفتح في المجمع 

يعتقد بأنها تستخدم ثقب جسم  Styletsمن الكلاليب الدائرية وأقلام رفيعة 

وف الدموي المضيف والدخول له إذ أنها تعيش داخل جسم المضيف في الج

حيث تمتص المواد الغذائية مباشرة عن طريق الجلد وتنمو إلى الشكل البالغ 

خلال أسابيع أو أشهر مع أنها تنسلخ عدة مرات نتيجة لزيادة حجمها . تتوزع 

أنواع هذه الشعبة في عائلتين فقط وسبعة أجناس والتي تنضم جميعها في 

 .             Gordiodaرتبة واحدة هي رتبة 
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 . Nematomophoraشعبة الديدان الشعرية 

 الطور اليرقي  –الدودة البالغة          ب    -أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJketvdFNP_isAXy.JzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&va=nematomorpha&fr=yfp-t-701&tab=organic&ri=0&w=336&h=448&imgurl=www.blc.arizona.edu/courses/schaffer/182/Hook1.jpg&rurl=http://www.blc.arizona.edu/courses/schaffer/182/Horsehook.htm&size=50.1+KB&name=the+phyla+nematomorpha+and+nematoda+above+horsehair+worms+are+...&p=nematomorpha&oid=dcc22094ceeecb4b3f99ff553f8565fe&fr2=&fr=yfp-t-701&tt=the+phyla+nematomorpha+and+nematoda+above+horsehair+worms+are+...&b=0&ni=72&no=0&tab=organic&ts=&sigr=11tqp2t15&sigb=13abvsqpb&sigi=11ipq7rmc&.crumb=ONyfyC6BWID
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJketvdFNP_isAYS.JzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&va=nematomorpha&fr=yfp-t-701&tab=organic&ri=2&w=595&h=791&imgurl=science.kennesaw.edu/~jdirnber/InvertZoo/LecNematomorKinPriLor/nematomorph_larv.gif&rurl=http://science.kennesaw.edu/~jdirnber/InvertZoo/LecNematomorKinPriLor/Nematomorpha.html&size=30.2+KB&name=Larval+nematomorphan+shown+above;&p=nematomorpha&oid=7a623cfe9e802379f06fee407f1685c0&fr2=&fr=yfp-t-701&tt=Larval+nematomorphan+shown+above;&b=0&ni=72&no=2&tab=organic&ts=&sigr=12nuol8qc&sigb=13ambfkaf&sigi=12j2g656f&.crumb=ONyfyC6BWID


 . sahib alkinaniDrAsst.Prof.                  121 من 14 الصفحة                    Classnd Biology  2                     Invertebrate        

     

 (((22-21)))محاضرة 

 phylum  :  Annelidaشعبة الديدان الحلقية      

 ringedالتي تعني  annelesجاء أصال من الكلمة الفرنسية   Annelidaالمصطلح         

ones  أي الحلقات وأخيرا من الكلمة الالتينيةanellus  التي تعنيlittle ring   أي الحلقة

 القليلة .

( نوع التي   17.000تعد شعبة الديدان الحلقية من السعب الالفقرية الكبيرة إذ تضم أكثر من )

يدات األرض والعلقيات ,وتتواجد هذه الديدان في البيئات البحرية من تشمل عديدة األهالب ود

 المناطق الساحلية إلى مصبات المياه الحارة وفي المياه العذبة وحتى في البيئات األرضية .

     Distinguishing featuresالصفات المميزة للشعبة      

البيئة المائية العذبة أو المالحة و تعيش هذه الحيوانات في بيئات مختلفة منها ما يعيش في ’

والقليل متطفل  المعيشة مثل العلقيات ’ أغلبها حر المعيشة ’ منها ما يعيش في الترب الطينية 

حصلت هذه الحيوانات على صفات تطورية ميزتها عن غيرها من الحيوانات التي سبقتها مثل 

قناة الهضمية وجدار الجسم مبطن ظهور الجوف الجسمي الحقيقي حيث أن الفراغ الكائن بين ال

ومن الصفات االخرى  االنشطاريبغشاء البريتون ويكون هذا الجوف الحقيقي من النوع 

التطورية هي ظهور جهاز الدوران ألول مرة ويكون في الديدان الخلفية من النوع المغلق اي ان 

ون هنا من القلوب الكاذبة الدم ينتقل الى خالياالجسم أو يصل اليها عبر أوعية دموية شعرية وتك

واالوعية الدموية الجانبية ويسير الدم في هذه االوعية ذات اللون االحمر الحتوائه على صبغة 

 الهيموَكلوبين الحاوية على الحديد الذي عند أتحاده باالكسجين يعطي اللون االحمر

 Nephridiaيديا **الصفات التطورية في هذه الحيوانات تطور الجهاز االبرازي وظهور النفر

: وهــــي وحدات ابرازية على هيئة ازواج زوج في كل حلقة  من حلقات Nephridiaالنفريديا  

 -الجسم ما عـدا االولى واالخيرة وتسمى هذه الوحدات وتتكونالنفريديا من ثالثة أجزاء هي:

وهو عبارة عن تركيب قمعي مهدبي يفتح في الجوف  : nephrostomeالفم النفريدي   -أ

 الجسمي لكل حلقة من حلقات الجسم ويقوم بامتصاص الفضالت االبرازية السائلة.
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وهي عبارة عن انبوبة ملتفة حول نفسها وغالبا  :Nephridial ductاالنبوبة النفريدية    -ب

االنبوبة الحاجز بين حلقتين لتفتح ماتكون مهدبة تمر من خاللها المواد االبرازية وتخترق هذه 

 الى الخارج الى الجهة البطنية من الحلقات المجاورة للحلقة التي توجد فيها الفم النفريدي.

وهي الفتحة الواقعة في نهاية االنبوب النفريدي :  Nephridioporeالفتحة النفريدية -جـ  

 تحوي الفم النفريدي تفتح الى الخارج في الحلقة الجسمية المجاورة للحلقة التي

سميت هذه الحيوانات بالديدان الحلقية الن أجسامها تتكون من عدد كبير من العقل أو الحلقات 

segments   المرتبطة فيما بينها اتباطا وظيفيا والتي تنفصل عن بعضها بواسطة

تفصل هذه الحواجز الجوف الجسمي الى ردهات وتحوي هذه الردهات   septaحواجز/غشائية 

 . segmentationعلى سائل يدعى السائل الجوفي وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة التعقيل 

 -تمتاز هذه الديدان بما يلي:

اجسامها طويلة تتألف من العديد من الحلقات أو العقل المتشابهة تقريبا وتوجد حواجز رقيقة -1

 وجود الجوف الجسمي الحقيقي-2.     بين الحلقات الجسمية

اي بمعنى الكامل الذي يبدا بالفم وينتهي بالمخرج وهناك ملحقات بمعنى الجهاز  وجود الجهاز-3

  tgphlosdمثل الغدد الكلسية تحوي االمعاء على انبعاج يتدلى في تجويفها يسمى الطية العمياء

 . ولها اهمية في زيادة سطح االمتصاص

يا في كل حلقة من الجسم يتم االفراز عن طريق زوج من النفريديا في كل حلقة من النفريد-4

 وحتى االولى واالخيرة.

يتم التنفس عن طريق جدار الجسم وقد يوجد في البعض فيها اجهزة تنفسية خاصة في ديدان -1

 عديدة االهالب حيث توجد الغالصم المحمولة على االقدام الجانبية

 الهيموكلوبينجهاز الدوران من النوع المغلق يحوي الدم صبغة تنفسية حمراء تسمى -6

 -:يكون جدار الجسم من عدة طبقات هي -9

طبقة العضالت -طبقة العضالت الطولية  هـ -طبقة البشرة ج-طبقة رقيقة من الكيوتكل ب-أ

 المائلة
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 االجناس منفصلة في بعض الديدان الحلقية وخنثية في االخر-1

 -: omium –prostتسمى بأمام الفم تمتاز هذه الديدان بوجود فتحة تقوم فتحة الفم -7

وال تعتبر هذه القطعة حلقة حقيقية من حلقات الجسم ولها اهمية حسية حيث تعمل في بعض 

يأتي ’االنواع مثل ديدان عديدة االهالب بعض االعضاء الحسية كالمجسات و اللوامس والعيون

م حيث تعتبر حلقة حقيقية من الجس  peristomiumبالفم وتسمى حول الفم حلقة تحيطبعدها

وتمثل الحلقة االولى وقد تحمل الحلقة حول الفم بعض المجسات والتي تسمى المجسات حول 

 الفمية .

 تنتمي اليه اربعة اصناف رئيسة هي-تصنيف حيوانات الشعبة:

 تمتاز بما يلي :   archiannelidaصنف الحلقيات القديمة      -1

حلقات الجسم قليلة أو غير -لها بشرة مهدبة   جـ -ديدان صغيرة ذات اصول متباعدة       ب-أ

واضحة المعالم والحواجز الفاصلة بينهما يكون مختزلة)مفقودة(و تمتاز بعدم وجود اللواحق 

تفقس البيوض -أو االقدام الجانبية  هـ   para podiaالجسمية التي تسمى أشباه االقدام 

مثالها      troche sphereأو   troche- phoreعن يرقات تسمى اليرقات الدوالبية المخصبة

 . Nerilla spحيوان   .

 -وتمتاز بــ: .nereis spومثاله )دودة الرمل(   polychaetaصنف عديدة االهالب    -2

وجود زوج من االقدام الجانبية أو اشباه االقدام في كل حلقة من الجسم حيث ترتبط هذه  -أ

اللواحق على جانبي الحلقات الجسمية أرتباطا غير مفصليا وتكون االقدام مزودة بعدد كبير من 

ولالقدام الجانبية أهمية للحيوان في المشي والسباحة والتنفس  setaeأو  chaetaeاالهالب 

 نا.أحيا

عدد من المجسات واللوامس ذات االهمية  prostomiumتحمل الحلقة الكائنة أمام الفم  -ب

 .الحسية

االجناس منفصلة ويتم االخصاب خارج الجسم اما البيوض المخصبة فتفقس عن يرقة -جـ 

دوالبية تسبح بصورة حرة لبعض الوقت في الماء ثم تتحول الى ديدان كاملة بأضافة حلقات 

 لى مؤخرة الجسم .جديدة أ
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 -تمتاز بـ:   Lumbricus spومثاله دودة االرض .  oligochaetaصنف قليلة االهداب    -3

 عدم وجود االقدام الجانبية أما االهالب فتكون باعداد قليلة ومغروسة مباشرة في جدار الجسم-1

بين  افرادها خنثية ويحصل االخصاب-3.  يكون الرأس خالي من المجسات و اللوامس-2

 الى ديدان كاملة تشبه االباء..  cocoonدورتين خلطيا وتنمو البيوض داخل شرنقة 

 -تمتاز بــ: )العلق الطبيhirude medicinalis (ومثاله   (hirudinia)صنف العلقيات    - 4

يكون الجسم قصير نسبيا يتألف من عدد ثابت من الحلقات وتكون كل حلقة مقسمة من  -1

افرادها طفيلية المعيشة و الجسم مزود المحجمين -2..  من الحلقات الثانويةالخارج الى عدد 

 و خلفي ميأما

 تمتاز بعدم وجود االقدام الجانبية اما االهالب الكايتينة فتكون معدومة-3

خنثية ويحصل االخصاب بين دودتين خلطيا وتوضع البيوض في شرنقة والنمو مباشر كما في الديدان قليلة -4

 االهالب 

 

Segmen tatieon  بـor : meta mer sim   وهي ظاهرة تتميز بها الديدان  :ظاهرة التعقيل

مرتبطة ببعضها البعض  segmentsالحلقية حيث أن أجسامها تتألف من عقل أو حلقات 

حيث تقسم هذه الحواجز الجوف الجسمي  septaوتنفصل الواحدة عن االخرى بحواجز عضلية 

جسمية وتمر بعض االعضاء من هذه الحواجز مثل القناة الحمضية الى ردهات في كل حلقة 

 والحبل العصبي و النفريديا وتحوي هذه الردهات على السائل الجوفي .

Coelome  الجوف الجسمي عبارة عن فسحة الواقعة بين القناة الهضمية وجدار الجسم :

ويكون هذا الجوف حقيقي في الديدان الحلقية ألنه مبطن بغشاء البريتون الذي يغلف القناة 

الهضمية عن الخارج ويبطن جدار الجسم من الداخل كذلك يحيط باالحشاء الداحلية الموجودة 

 رسم.  بأجزاء الجزف كما في ال

    Peritoneum- :غشاء البريتون
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هو غشاء ببطن الجوف الجسمي الحقيقي الغلب الحيوانات منها الديدان الحلقية  ويتكون من 

طبقة جدارية تبطن جدار الجسم وطبقة حشوية داخلية تحيط بالقنات الهضمية واالحشاء الداخلية 

 . 

Parapodia   :-  هي عبارة عن لواحق جسمية زوجية غير منفصلة ترتبط باجسام الديدان

 الحلقية عديمة االهالب اي ان هناك زوج منها في كل حلقة تفيد الغراض الحركة والتنفس .

Prostomium   :-  هي المنطقة الواقعة امام الفم في الديدان الحلقية والتعد  حلقة جسمية

اكيب الحسية كالمجسات واللوامس والعيون وخاصة في عديدة حقيقية فقد تعمل عدد  من التر

 االهالب اما في قليلة االهالب فال توجد مثل هذه اللواحق . 

 Pristomium :-   وهي الحلقة االولى  الحقيقية من الحلقات الجسمية في الديدان الحلقية

حة الفم كما تحمل زوجين حيث تحيط بالفم وتسمى بالحلقة حول الفم وتعمل في الجهة الباطنية فت

 من المجسات حول الفمية ذات الوضيفة اللمسية . 

Troco phoro larve  :-  وهي اليرقة التي تنمو من البيوض المخصبة في الديدان الحلقية

عديدة االهالب وتكون شفافة ولها خصلة من االهداب كل من النهايتين  العليا والشفلى ولها 

ولها قناة هضمية كاملة حاويةعلى فم وامعاء ومخرج فتكون  طوق هدبي عبر خطها الوسطي

هذه القناة مهدبة تسبح في الماء وتنمو الى ديدان كاملة باضافة حلقات جديدة الى مؤخرة 

 الرائس .

  Epitoky : وهي مجموعة من التغيرات الهرمونية )المظهرية ( التي تطرأ  عالمات التكاثر

ان الحلقية عديدة االهالب عند مواسم التكاثر كما في حيوان على المظهر الخارجي لبعض الديد

Nereis   حيث يتميز الجسم في هذه الحيوان في مواسم النضج الجنسي الى منطقتين امامية

تسمى المنطقة غير التكتثرية واليطرا على هذه المنطقة تغير سوى كبر العيون  وطول اللوامس 

ية فهية المنطقة الخلفية وتسمى المنطقة التكاثرية او والمجسات حول الفم اما المنطقة الثان

الجنسية تطرا عليها تغيرات تتمثل بزيادة حجم االقدام الجانبية ونمو بروزات صفائح ورقية 

واهالب مجدافية تساعده على السباحة  وبسبب هذه التغيرات في شكل حيوان النيرس  في 

 heteronerisدان اخرى وسميت لفترة طويلة  بـمواسم التكاثر اعتقد بعض العلماء ان هذه الدي
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لكنه  في في الحقيقة  هو نفس حيوان  النيرس حصلت له عالمات تكاثرية في موسم التكاثر   

 هذا بسبب تغير او االفرازات الكرمونية  تكيفا مع البيئة لعدم امتالكها لالعضاء الجنسية . 

على هيئة تثخن يقع على الحلقات  عبارة عن  تركيب غدي  -clitillum : نسيج السرج

  cocoonلدودة االرض وله وضيفة تكاثرية حيث يقوم بتكوين الشرنقة  39_32الجسمية 

 والتي فيها يتم اخصاب البيض ونموها الى ديدان صغيرة . 

Setae or chaetae  :-  تراكيب كايتينية  لها اهمية في االسناد والحركة في الديدان الحلقية

 ة العدد في الديدان عديدة االهالب وقليلة العدد في الديدان قليلة االهالب.وتكون كثير

 Typhlosol :-  هي عبارة عن انبعاج في القناة الهضمية للديدان الحلقية يتولى في التجويف

 .للمواد الغذائية المهضومة الداخلي لالمعاء له اهمية في زيادة سطح االمتصاص

 (؟7-6بوجبة واحدة من العام لعدة شهور )س/ لماذا يكتفي حيوان العلق 

اضعاف وزن جسمه النه  3ج/هذا الحيوان يستطيع خزن كمية كبيرة من الدم تصل لحوالي 

في جهازه الهضمي  والتي تكون كبيرة الحجم ومتفرعة الى فروع  Crope يمتلك الحوصلة 

الحيوان لغذاء عند فرع في كل جانب تقوم بخزن الدم الستخدامه من قبل  11جانبية عددها 

 .الحاجة

 س يحصل الهضم في العلق رغم عدم وجود االنزيمات الهاضمة ؟ 

 . .Pseuomanas spج/ السبب يعود لوجود  نوع من البكتريا التكافلية 

  ومن الفروق بين اصنا ف الديدان الحلقية :

 العلقيات صنف قليلة االهالب صنف عديدة االهالب

.تمتاز بوجود اللواحق الجسمية مثل 1

االقدام الجانبية والمجسات واللوامس 

 والعيون. 

تمتاز بعدم وجود اللواحق الجسمية  -1

 كاالقدام الجانبية ......

 .تمتاز بعدم وجود اللواحق. 1

. تمتلك عداد كبيرة من االهالب التي تحمل 2

 وتبرز االقدام الجانبية.  

االهالب التي . تمتلك عدد قليل من 2

 تبرز من من خاللها جدار الجسم .

 . التمتلك االهالب .2

االجناس منفصلة وغالبا ماتفتقدالى -3

االعضاء التناسلية إذتنشا الخاليا 

التناسليةفي غشاء البريتون ثم تسقط في 

الجوف الجسمي وتطرح الى الخارج 

ة ولها اعضاء االجناس خنثي-3

تناسلية متميزة كالخصى والمبايض 

ويتم االخصاب داخل الشرانق التي 

يكونها السرج بعد تبادل الحيامن بين 

االجناس خنثية واالخصاب  -3

خلطي ويتم داخل الشرنقة التي 

تقوم حلقات معينة بانتاجها إذ 

اليوجد سرج في مثل هذه 
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بعدتمزق جدارالجسم,اما االخصاب فهو 

 خارجي.

 دودتين. 

 مثال دودة االرض -4

 الديدان. 

   العلق الطبي -4

 

 مثال على الحلقيات عديدة االهالب

       .Lumbricus terrestris  دودة األرض           مثال

  Earth wormsاألسم الشائع ألعداد كبيرة من ديدان قليلة األهالب هو ديدان األرض        

 Megadrilesوقد تسمى أيضا بالديدان الكبيرة  Opisthoporaالتابعة لرتبة خلفية الفتحات 

التابعة لعوائل أخرى  Microdrilesتمييزا لها عن ديدان حلقية أخرى تسمى بالديدان الصغيرة 

,والصفة المميزة بينهما هو إحتواء الديدان الكبيرة على السرج الذي  Tubificidaeمثل عائلة 

ية الشعرية الدموية الحقيقية في الجهاز يكون أكثر وضوحا ومتعدد الطبقات ووجود األوع

الوعائي بينما في الديدان الصغيرة يتكون السرج من طبقة مفردة واحدة . جسم دودة األرض 

إنبوبي طويل يحتوي بداخله على الجهاز الهضمي ويتكون من الحلقات الجسمية التي تكون أكثر 

معظمها تحتوي على زوج من تخصصا في مقدمة الدودة ومتشابهة مع بعضها البعض أي أن 

.       Setaeاألعضاء اإلبرازية وكل حلقة ماعدى األولى واألخيرة تحتوي على أهالب تسمى 

األوعية الدموية والقناة الهضمية تمتد بشكل مستمر من النهاية األمامية )الرأس( إلى النهاية 

لجسمية عن بعضها البعض الخلفية )الذيل( والتي تمر من خالل الجدران التي تفصل الحلقات ا

 ولكن العضالت تلتصق بجدران الحلقات باإلضافة إلمتدادها على طول الدودة ,

                                                   

  Digestive systemالجهاز الهضمي                    

الذي يكون بشكل إنبوب عضلي لسحب الكعام إلى داخل   Pharynx,البلعوم  Mouthيتكون من الفم         

التي تقوم بخزن الطعام والمواد األخرى   Crop,الحوصلة   Esophagusالفم ,المريء 

ويحد  فيها   Intestineوتقوم بسحق وتقطيع جزيئات الطعام لتسهيل الهضم ,األمعاء  Gizzard,االقانصة

وهو   Anusالذي يكون بشكل إنبوب قصير والمخرج   Rectumمعظم المواد الغذائية ,المستقيم  هضم 

باإلضافة لكون األمعاء تمثل موقع الهضم فأن       الجزء األخير وعن طريقه يتم طرح الفضالت إلى الخارج .

لها القابلية على اإلمتصاص إذ أن نواتج الغذاء من العمليات الهضمية يمر من خالل جدران االمعاء إلى 

األمعاء في هذه الديدان تمتلك طية طويلة تسمى       ية لتوزيعه على بقية أجزاء الجسم .األوعية الدمو

Typhlosole   تزيد من المساحة السطحية لألمعاء وتساعد في طرح النواتج الهضمية .       تبدأ عملية

قلصات العضلية التغذية في الفم ثم يمت  الطعام بواسطة البلعوم العضلي ويمر خالل المريء بواسطة الت
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,ثم يخزن الطعام في الحوصلة التي تحتفظ به ولها القابلية على التمدد   Peristalsisالحشوية التي تعرف 

حيث ينقل الطعام إلى القانصة إذ أن التقلصات العضلية وحبيبات الرمل الموجودة فيها تساعد على مزج الطعام 

وم بإمتصاصه ومن ثم تطرح الفضالت الفائضة إلى الخارج بحيث يكون كالزبد الذي يمر إلى األمعاء التي تق

 عن طريق المخرج .

      Respiratory systemالجهاز التنفسي     

ديدان األرض تأخذ األوكسجين من التربة أو من الجو وتطرح ثاني أوكسيد الكاربون ,وفي الحقيقة فأن      

يتم تبادل الغازات مباشرة خالل الجلد هذه الديدان ليس لها أعضاء تنفسية بشكل متكامل إذ 

Integument(Skin)  الرطب حيث أنها تفتقر إلى الرئات والغالصم .      الجلد له بشرة نحيفة ذات طبقة

خلوية واحدة مع بعض الغدد التي تفرز طبقة الكيوتكل الرطبة التي تكون السطح الخارجي من الجسم ويحتوي 

التي ليس لها دور في عملية التبادل الغازي ولكن لها أهمية في   Setaeالجلد أيضا على أهالب صغيرة 

 الحركة .

      Circulatory systemجهاز الدوران     

دودة األرض لها جهاز دوران بسيط ومن النوع المغلق إذ يتكون من وعائين دمويين      

الذي   Ventral blood vesselرئيسين يمتدان على طول الجسم وهما الوعاء الدموي البطني 

  Dorsal blood vesselينقل الدم إلى النهاية الخلفية من الجسم والوعاء الدموي الظهري 

,إذ أن عملية نقل الدم إلى االمام تتم بواسطة  الذي ينقل الدم إلى النهاية األمامية من الجسم 

ملية ضخ الدم تكون ضعيفة ع الوعاء الظهري ورجوعه إلى الخلف بواسطة الوعاء البطني .  

بالقرب من  Aortic arches (Heart)وهناك خمسة أزواج من األقواس األبهرية )القلب ( 

وأن التقلصات الموجية في   النهاية األمامية من الجسم تدفع الدم إلى الوعاء الدموي البطني

مامية ,وينتشر الدم الوعاء الدموي الظهري تساعد في رجوع الدم إلى الخلف بإتجاه النهاية األ

من الوعاء البطني إلى الشعيرات الدموية على جدار الجسم واألعضاء األخرى خالل جيوب 

 وعائية في جدار األمعاء .

    Excretory systemالجهاز اإلبرازي        

يتكون الجهاز اإلبرازي في دودة األرض من أعضاء نبيبية تسمى        

أولهما الترشيح  –عملية األبراز بشكل عام ثال  خطوات وتتظمن Nephridiaبالنفريديا

Filtration   إذ أن الماء والمواد الذائبة ترشح خارج الوعاء الدموي البطني في التجويف

الجسمي ثم عن طريق فتحات شبيه بالقمع تصل إلى األنابيب اإلبرازية )النفريديا (حيث ان معظم 

فريديا التي ترتبط بفتحات على السطح الجلدي والتي الحلقات الجسمية تحتوي على زوج من الن

تسمح للسائل الموجود في اإلنبوب بالمرور إلى المحيط البيئي ,بينما داخل اإلنبوب فأن السائل 

والتي يتم فيها أخذ بعض   Absorptionيمر بالمرحلة الثانية التي هي مرحلة اإلمتصاص
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لى الدم ,والمرحلة الثالثة هي مرحلة اإلفراز المواد المهمة كالماء من اإلنبوب وإعادتها إ

Secretion   ويتم فيها نقل بعض المواد التي بضمنها السموم من الدم أو السائل الجوفي وطرحها إلى

 الخارج .

          Skeletal systemالجهاز الهيكلي      

أي  Hydrostatic skeletalالجهاز الهيكلي لدودة األرض يتمثل بالهيكل الهايدروستاتيكي     

أن جدار الجسم )الجلد ( يقاوم الضغط الداخلي للجسم والذي يشابه البالون المقاوم لضغط الهواء 

في داخله فعند فقدان البالون للهواء يتشوه شكله وينهار وبنفس الطريقة فان جفاف دودة 

الهيكلي في إسناد الجسم  األرض يؤدي إلى إنهيار جسمها نتيجة لفقدان الماء ,ويستخدم الجهاز

 والمساهمة في عملية الحفر الذي تقوم به الدودة .

 

 

  التكاثر في دودة االرض:

الجهاز التكاثري يكون معقد وأن معظم ديدان األرض خنثيةأي أن كل دودة لها أعضاء      

(  4 – 2تكاثرية ذكرية وإنثوية فلها زوجين من الخصى محاطة بزوجين من األكياس وهناك )

أزواج من الحويصالت المنوية التي تقوم بإنتاج وخزن وإطالق الحيامن عن طريق الفتحات 

( التي تطلق البيوض عن طريق الفتحات اإلنثوية في  13الذكرية ,وكذلك مبايض في الحلقة  )

إعتمادا على Spermathecae( ولكل دودة هناك واحد أو أكثر من أكياس الحيامن 14الحلقة )

بين دودتين إذ يتم تبادل الحيامن بينهما وذلك بتقارب   Copulationيحصل التزاوج النوع    

 Clitellumهاتين الدودتين من بعضهما من منطقة الرأس وتستمر بالزحف حتى منطقة السرج 

)وهو عبارة عن تركيب شبيه بالطوق متضخم يمكن مالحظته في الثلث األول من جسم الدودة  

( من  11 – 7لكل منهما وفي المنطقة التي تحتوي على الحلقات الجسمية ) من الجهة األمامية (

الجهة األمامية إذ أن الحيامن تنتج في تراكيب معينة في تلك المنطقة وتطلق هذه الحيامن من 

سرج أحد الدودتين إلى األخرى وبالعكس ,ومن ثم فان كل دودة تنطوي أو تلتف على منطقة 

اإلنثوية في المبايض ألن نهايات السرج اللزجة تحتوي على العديد السرج لتمر على الفتحات 

من البيوض والحيامن ,ويكون السرج في هذه الحالة محمر غامق ويقوم بإفراز الشرنقة 
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Coccon  بشكل حلقة حول الدودة تحتوي على أجنة الدودة التي تنطلق إلى الخارج بشكل ديدان

فاقدة للتراكيب الجنسية وتستمر في النمو الذي يستغرق  صغيرة مشابهه للديدان البالغة ولكنها

 حوالي سنة واحدة لتصل إلى الحجم الكامل للدودة البالغة .

        Nervous systemالجهاز العصبي    

( وتجمع المعلومات في  3يتكون من حبل عصبي بطني ودماغ بسيط وصغير في الحلقة )      

الدماغ يسيطر على سلوك   كل حلقة جسمية بواسطة عقد عصبية أصغر )حزم من األعصاب ( .

الدودة الذي يشمل سرعة وإتجاه الحركة إضافة إلى تجنب الضوء ,التفاعل مع اإلهتزازات في 

 اب عن المواد السامة .التربة واإلنسح

        Mascular systemالجهاز العضلي     

الجهاز العضلي في دودة األرض يتكون من مجموعتين من العضالت المهمة وهما العضالت      

المتواجدة داخل الجلد وتكون بشكل عمودي على طول الجسم  Circular musclesالدائرية 

مكونة عقدة كاملة شبيهة باألحزمة وعندما تتقل  هذه العضالت فأن الدودة تكون أنحف في تلك 

المنطقة وعندما تسترخي فان الجسم يكون أسمك في هذه المنطقة ,وهناك أيضا العضالت 

مام العضالت الدائرية وتستمر بشكل متوازي التي تكون أ  Longitudinal musclesالطولية 

على طول الجسم وتلتصق عن طريق نهاياتها في الجدران الفاصلة مابين الحلقات الجسمية 

للدودة ,وعندما تتقل  هذه العضالت في جزء من جسم الدودة فأنها تكون أقصر وأمتن في هذه 

 المنطقة وعندما تسترخي فأن الدودة تكون أنحف وأطول .

 

 

 

 

 

 

 (((23-22)))محاضرة 

 Onychophora   شعبة المخلبيات  
سميت بهذا اإلسم لكونها تحمل مخالب جانبية في نهاية أطرافها وتسمى أيضا بالديدان       

حيث تكون أجسامها ناعمة مسطحة إسطوانية الشكل مقسمة   Velvet wormsالمخملية 
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كما هو موجود في الديدان الحلقية وكانت سابقا تصنف   Segmentsإلى حلقات جسمية
 كشعبة ثانوية تابعة لشعبة المفصليات.

فقريات الوتصنف حيوانات الsub.Phylum. Onyehophorالشعبة الثانوية المخلبيات
مليون سنة اختلف العلماء في وضع هذه الشعبة فمنهم  066قديمة جدا يعود الى حوالي 

صغرى هي شعبة المخلبيات ومنهم ما يعتبرها شعبة ثانوية تنتمي  مايعتبرها شعبة مستقلة
لشعبة الحيوانات المفصلية وعلى العموم يعتبرها العلماء حلقة وصل بين الديدان الحلقية ومع 

 مفصلية االرجل 
 صفات المشتركة مع الديدان الحلقية

 ة .اجسامها تغطى بطبقة رقيقة من الكيوتكل وعضالت جدار الجسم مستمر 1
 .االطراف غير مفصلة وتشبة االقدام  الجانبية الموجودة في الديدان عديدة األهالب2
 .وجود األهداب في االعضاء التكاثرية.4.وجود النفريداآلغراض االبراز.3

 الصفات المشتركةللمخلبيات مع الحيوانات مفصلية االرجل:
 .وجود ترسبات من الكايتين فيطبقة الكيوتكل.1
 س من أندماج عدد من حلقات الجسم وغالبا ما يكون ثالث حلقات.يتكون الرأ2
 .الجوف الجسمي يكون مختزل وغالبا ما يقتصر على التجاويف الدموية .3
 .وجود جهاز الدوران المفتوح.5.وجود القصبات كأعضاء للتنفس.4

دام الفصية تتميز هذه الحيوانات بوجود األطراف أو الزوائد والتي تعرف باألرجل أو األق     
Lobopods ( زوج  43- 13( سم ولها مابين ) 5,ويتراوح معدل طول أجسامها بحوالي )

من األرجل وتنتشر على الجلد العديد من الحلقات العرضية الدقيقة التي تكون بألوان مختلفة 
 كالبرتقالي ,األحمر ,الرمادي وأحيانا األخضر البراق ,األزرق واألبيض اوالذهبي 

  Common features  -عامة للشعبة   :الصفات ال
تمتلك حيوانات هذه الشعبة العديد من الزوائد أو األرجل التي تختلف من نوع ألخر وتتميز  – 1

مجوفة داخليا وغير مرتبطة مع بعضها إذ أن كل رجل منها له القدرة على            بكونها 
 اإلنثناء والتقلص بواسطة العضالت الداخلية .

باإلضافة   Pheromones هذه األرجل على غدد تقوم بإفراز مواد كيمياوية تسمى تحتوي  
 لوجود بعض الحيصالت التي تستخدم للتنفس في الماء .

تختلف حيوانات هذه الشعبة عن حيوانات شعبة المفصليات بعدم إمتالكها هيكل خارجي  – 2
هيدروستاتيكي ,وأن جدار الجوف الجسمي مملوء بسائل يعمل كهيكل          صلب إذ أن 

الجسم في هذه الحيوانات يتكون من جلد خارجي غير خلوي وطبقة كيوتكل مع طبقة مفردة من 
خاليا البشرة التي تكون الجلد الداخلي وإلى األسفل هناك ثالث طبقات من العضالت المغمورة 

 في األنسجة الرابطة .
أو الجوف  Pseudocoelف الكاذب تجويف الجسم في أنواع هذه الشعبة يعرف بالجو – 3

الذي يكون مملوء بالدم بشكل سائل تنغمر فيه األعضاء وهناك         Haemocoelالدموي 
نوعين من الخاليا الدمويةالتي تدور في هذا السائل هما الخاليا األميبية التي تقوم بوظيفة 

تقوم بإمتصاص السموم وطرحها الحماية من البكتريا واألجسام الغريبة والخاليا النفريدية التي 
 عن طريق النفريديا .

القلب عبارة عن إنبوب من العضالت الحلقية الذي يتكون من األنسجة الطالئية وله فتحتين      
        جانبيتين في كل حلقة جسمية تصبان في تجويف الجسم إذ التوجد أوعية دموية .                                                    
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تتم عملية التنفس في هذه الحيوانات بواسطة اإلنتشار البسيط خالل سطح الجسم حيث يتم  –4
األوكسجين وطرح ثاني أوكسيد الكاربون وفي بعض االنواع يتم تبادل                   أخذ 

 .  Tracheaeالغازات عن طريق أنابيب غير متفرعة دقيقة تسمى بالقصيبات 
القناة الهضمية تبدأ مباشرة خلف الرأس إذ يقع الفم على السطح البطني في مقدمة الجسم  – 5

لعابيتان تصبان في الحنجرة الضيقة التي تكون الجزء األمامي من األمعاء و       وهناك غدتان 
 تقوم بإمتصاص ودفع 

اإلنزيمات الهاضمة ويتم الطعام إلى المرئ وعند وصول الطعام إلى األمعاء المركزية تفرز 
إمتصاص الموادالغذائية ,ثم تطرح المواد الزائدة غير المهضومة عن طريق المستقيم الذي 

 يفتح بالمخرج في نهاية الجسم.
غالبية األنواع لها زوج من األعضاء اإلبرازية في كل حلقة جسمية تسمى بالنفريديا التي  – 0

فريديا تتكون من جيب صغير يؤدي إلى فتحات على النسيج الجوفي ,وكل ن         تشتق من 
تستخدم في إزالة الماء الزائد وعزل  Nephridioporesاألرجل تعرف بالفتحات النفريدية

 السموم والفضالت األخرى .
تكون مسؤولة عن   Sensory organsمعظم هذه الحيوانات تمتلك أعضاء حسية  – 7

  Chemoreceptorsتسمى بالمستلمات الكيمياوية الكيمياوية                  المحفزات 
باإلضافة لوجود العيون البسيطة التي تمتلك خاليا صبغية عديدة تسمى بالمستلمات الضوئية 

Photoreceptores . 
األعضاء التكاثرية في هذه الحيونات تتكون من زوج من أعضاء التناسل في كال الجنسين  – 8

من المبايض وللذكور زوج من الخصى المنفصلة تقعان على  األناث زوج          إذ تمتلك 
 الجانب البطني .

معظم األنواع تتكاثر جنسيا وأن غالبية االناث تخصب لمرة واحدة خالل فترة حياتها      
واإلخصاب يكون داخليا وأنم طريقة إنتقااللحيمن تختلف من نوع ألخر ففي معظم األنواع يتم 

في الفتحة التناسلية لدى األناث وتتم عملية  Spermatophoreوضع حامل السبيرمات
اإلخصاب حيث أن األجنة تنمو وتتغذى داخل رحم األم ,إذ أن فترة النمو من البيضة المخصبة 

 ( شهر.17- 0إلى المرحلة البالغة تستغرق مابين )
اصة على تتواجد في كل البيئات اإلستوائية وفي المناطق الحارة من الكرة األرضية وخ – 9

تفضل البئة المظلمة مع الرطوبة المرتفعة وتتميز هذه الحيوانات بكونها             اليابسة إذ 
 نشطة ليال وأثناء الطقس 

 الممطر.                                                           
خر بالزحف تتحرك الحيونات حركة بطيئة وتدريجية على األرض إذ تنتقل من مكان أل –16

بإستخدام أرجلها وتختلف عن المفصليات بأن أطرافها في كل زوج تتحرك       نحو األمام  
تلقائيا ,وأيضا تستخدم   المخالب في نهايات األرجل للحركة على األرض الصلبة ,إذ أن هذه 

 ( سم في الثانية .4الحيوانات تستطيع الحركة بسرعة تصل إلى )
سة إذ تصطاد غذائها فقط أثناء الليل وخاصة الحيونات األصغر حجما معظمها تكون مفتر – 11

تقوم أحيانا بإفراز كميات من المواد اللزجة لشل حركة الفرائس الكبيرة الحجم      منها وقد 
وهي تتغذى على الالفقريات الصغيرة كالقشريات والحشرات وعديدة األقدام وكذلك على الديدان 

 م منالرخويات .المختلفة وبطنية األقدا
 
الذي يعود للصنف الوحيد في هذه .Peripatusمن أهم أجناس هذه الشعبة هو الجنس  

 الشعبة وهو صنف 
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 . Euonychophoraوإلى رتبة المخلبيات الحقيقية   Onychophoridaالمخلبيات  
لندا يتواجد هذا الحيوان في مناطق عديدة من العالم كأستراليا ,أفريقيا ,أسيا ,نيوز     

,كوستريكا والبرازيل ,ويتميز بعدم وجود التعقيل الخارجي وأرجله غير مرتبطة ويحاط الجسم 
من الخارج بطبقة الكيوتكل ويحتوي على العديد من الحليمات التي تعطي الحيوان مزاج أو 

 ملمس مخملي .
في كل حلقة الجسم يتكون من حلقات جسمية كما في الديدان الحلقية مع زوج من النفريديا    

 كما في المفصليات .  Tracheaeجسمية ويتنفس عن طريق القصيبات 
اللوامس توجد في منطقة الرأس واإلبراز يتم عن طريق النفريديا التي تتواجد في كل      

األرجل ويتغذى الحيوان على الفرائس وخاصة الحشرات الصغيرة إذ يقوم بإفراز سائل لزج من 
يسة إذ يتم تقطيعها عن طريق الفكوك المساعدة ثم تفرز اإلنزيمات اللوامس يشل حركة الفر

 الهاضمة حيث تمتص المواد الغذائية المفيدة .
 

                                                

                      
 . .Peripatusالمظهر العام لحيوان                                 

تضم هذه الشعبة الثانوية صفا واحدا يحمل األسم نفسه)صف المخلبيات( ومثاله حيوان 
Peripatussp; 1 يعيش في المناطق األستوائية الرطبة وغالبا ما توجد داخل حفر أو.

 جحور أو تحت االوراق النباتية أو تحت الصخور وينتشر على حافة السواقي أو األنهار 
سم وذات الوان مختلفة بين االزرق و  15-1,5تراوح طوله بين .جسم الحيوان أسطواني وي2

 االخضر واالسود 
.الرأس متميز ويتألف من ثالث حلقات ويحمل زوج من اللوامس التي تسمى بالوامس 3

 االمامية 
.يقع الفم في الجهة البطنية للرأس ومزود بزوج من الفكوك الكالبية وتقع على جانبيه زوج 4

 والتي لها  أهمية حسية. Oral papalliaيةمن الحليمات الفم
حسب نوع  43-14.يتصل بجسم الحيوان عدد من اللواصق )االطراف( يتراوح عددها 5

 لذ سميت المخلبيات clowالحيوان وتكون هذة االطراف غير مفصلة وينتهي كل منها  بمخلب 
 .يحاط جسم الحيوان بطبقة من الكيوتكل الرقيق والمرن 0
 .يكون التجويف الجسمي مختزال ويتمثل بالتجويف الدمول7 

جهاز الهضم يتكون من فم وبلعوم واالمعاء المستقيمة التي تنتهي بالمخرج في موخرة  -8
 الجسم اما غذاء الحيوان فيمثل في االفقريات الطفرة مثل النواعم ويرقات الديدان والحشرات 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkCJ2EtpP10MAktSJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&va=peripatus&fr=yfp-t-701&tab=organic&ri=1&w=500&h=371&imgurl=www.teara.govt.nz/files/di13259enz.jpg&rurl=http://www.teara.govt.nz/en/peripatus/1/4&size=39.1+KB&name=Peripatus+body+-+Peripatus+-+Te+Ara+Encyclopedia+of+New+Zealand&p=peripatus&oid=4f466a5e5c5958ccc3c21121a9ef6f04&fr2=&fr=yfp-t-701&tt=Peripatus+body+-+Peripatus+-+Te+Ara+Encyclopedia+of+New+Zealand&b=0&ni=21&no=1&ts=&tab=organic&sigr=119taoq25&sigb=137l3qost&sigi=116aoon04&.crumb=4PLxoCTnlsT
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جهاز الدوران مفتوح والقلب انبوبي الشكل مفتوح من الطرفين  ويقع في الجيب التاموري  -9
 ويدفع الدم الى االمام نحو التجويف الدموي العام ليصل الى خاليا الجسم 

.االبراز بواسطة زوج من النفريديا في كل حلقة من حلقات الجسم ويتحرر الزوج االول من 16
 ابية  والزوج االخير الى قناتا البيض في اإلناثالنفريديا الى  غدد لع

جهازالتنفس بواسطة القصيبات التنفسية اما الفتحات التنفسية فتنتشر على سطح الجسم  -11
فتحة تنفسية وتودي الى القصبات التي 73بين دوائر الدرنات والتي يصل عددهاالى حوالي  

 نحاء الجسم .تودي الى فروع رقيقة لتوصل االوكسجين إلى مختلف أ
الجهاز العصبي يتكون من مخ ذو فصين ويقع فوق البلعوم ويمتد من حبالن عصبيان -12

 متباعدان ويتصالن ب اعصاب مستعرضة كما يمتد من المخ اعصاب للمجسات والفم والعينين 
الجهاز التناسلي االجناس منفصلة واالناث اكبر بقليل من الذكور ويتكون الجهاز التناسلي -13

لذكري من زوج من الخصى يتصل بكل خصيه قناة منوية صادرة تتسع في نهايتها لتكون ا
حوصلة منوية يمتد منها وعاء منوي ناقل يلتقي الوعائان المنويان الناقالن االيمن وااليسر 
لتكوين قناة قاذفةتفتح للخارج بالفتحة التناسلية الذكرية في مؤخرة الجسم اما االنثوي فيتكون 

ين انبوبية الشكل يقعان قرب مؤخرة الجسم تقريبا ويقل بشكل مبيض قناة بيض من مبيض
لتودي الى رحم يلتقي الرحمان لتكوين المهبل الذي يفتح للخارج بالفتحة االنثوية الواقعة في 

 موخرة الجسم .
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 (((23)))محاضرة 

    .Nereisديدان الرمل )النيرس(

 Nereidaeمن العائلة  Polychaetesأحد أجناس الديدان الحلقية عديدة األهالبهي     

 ..N.virensالذي يضم العديد من األنواع ,معظمها بحرية المعيشة بضمنها دودة الرمل 

وأقدام جانبية تستخدم للحركة وتمتلك أيضا   Setaeتحتوي هذه الديدان على أهالب عديدة      

التي  Acicular setaeجودة على األقدام الجانبية وهي األهالباألبريةنوعين من األهالب المو

التي تستخدم للزحف وهناك   Locomotor chaetaeتقوم باإلسناد واألهالب الحركية 

                    تكون واضحة جدا على السطح الخارجي للديدان عديدة األهالب .                  Bristlesشعيرات 

                                    

هذه الديدان ثنائية الجنس وتقوم بإطالق الكميتات الذكرية واإلنثوية في الوسط المائي أثناء        

 عملية.

التكاثر الذي يشمل اإلخصاب واإلنقيامات التي تمر بها البيضة المخصبة والتي تكون مرحلة  

.       من أهم أنواع   Trocophore larvaeيرقية تكون مشابهة لليرقة في النواعم وتسمى 

الذي يتواجد بكثرة في مياه البحار .Nereisvirensهذا الجنس هو النوع المعروف بدودة الرمل 

 الملوثة بالمخلفات الصناعية والبعض منها يتواجد أيضا على السطوح الطينية

يتغذى هذا النوع على الطحالب البحرية والكائنات المجهرية ويتميز ببعض الصفات التي ينفرد    

                                                 -بها عن األنواع األخرى ومنها :

 يصل طولها أحيانا إلى أربعة أقدام . –1

لجسم تعمل كغالصم خارجية وتستخدم لها أعداد كبيرة من األقدام الجانبية على جانبي ا – 2

 وكذلك للحركة كأرجل قصيرة .     كسطوح تنفسية 

الرأس ذو لون أزرق ويحتوي على زوج كبير من األسنان التي تعمل ككماشة للحصول على  – 3

 الطعام .

 تختلف عن العديد من األنواع األخرى بكونها حيوانات نشطة ومفترسة . – 4

   Anatomical featuresان الرمل )النيرس(    الصفات التشريحية لديد

(  42من الصفات المميزة لهذه الدودة عند النظر إليها هو حجمها الذي قد يصل طولها إلى )     

 ( إنج . 11- 9إنج ولكن كمعدل فأن أطوالها تتراوح مابين )
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تخدام األقدام الجانبية جسم الدودة يتكون من العديد من الحلقات الجسمية وتستطيع الحركة بإس   

الشبيهة باألرجل , ولون الدودة مختلف بشكل كبير ويتراوح مابين اللون القرنمفلي إلى األزرق 

 المخضر وذلك للتمويه ويعكس أيضا لون الغذاء الذي يتناوله الحيوان ,كما في الشكل التالي :

 

                  

    virens Nereis   دودة الرملالمظهر العام والمنطقة األمامية من جسم 

                                                                                                 

الرأس متميز وواضح من الجسم وله مميزات مهمة عديدة إذ له القابلية على إصطياد        

المواد الغذائية وكذلك لسالمة الدودة من اإلفتراس , وهناك أربعة أزواج من العيون تقع على 

قمة الرأس تساعد على الرؤية على  نطاق واسع وإضعاف فريستها ,ويحوي الرأس أيضا أربعة 

تساعد في البحث عن الطعام والبعض يحتوي على فكوك تعمل   Antennaeن اللوامسأزواج م

على مسك وتقطيع الفريسة حيث أن هذه الفكوك قوية تساعدها على العض القوي وسحب الدم 

 من األجزاء الرخوة من فريستها .

 بيئة ديدان الرمل )النيرس(      

نة تتواجد على طول السواحل الرملية في بريطانيا دودة الرمل عبارة عن كائنات بحرية ساك       

وخاصة في المصبات النهرية ولكون هذه الديدان ثابتة فأن فرصتها تكون قليلة للحصول على 

 الغذاء ولهذا فهي أحيانا تتغذى على كائنات ميتة جاهزة .

سماك وقد تكون هذه الديدان معرضة لإلفتراس من قبل العديد من األسماك خاصة األ     

إذ أنها تعتبر كمصدر غذائي مهم لهذه   Wading birdsوكذلك الطيور  Flat fishsالمفلطحة 

الحيوانات والمفترس الرئيسي الثالث لهذه الديدان هو األنسان الذي يحصد أطنان منها سنويا 

 كهواية وتمتع في صيدها .

 

     ديدان الرمل )النيرس(في   Reproductionالتكاثر

موسم التكاثر لهذه الديدان يكون خالل الربيع وعادة مايبدأمبكرا في شهر شباط وأن موسم        

التكاثر يمثل نهاية فترة حياة هذه الديدان إذ أنها تموت حاال بعد أن تتم عملية التكاثر فالذكور 

بثعبان  تغادر حفرها بشكل أسراب على السطح في المياه الجارية إذ أنها تسبح بحركة شبيهه

وفي نفس الوقت  Epitokousالبحر أثناء طرحها الحيامن وهذه العملية تعرف بعالمات  التكاثر 

http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkIYmPzdPSnkAluajzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13cimggrr/EXP=1329049510/**http:/www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/animal-kingdom/phylum-annelida.php
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkIXWvjdPjmEAzm6JzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=nereis+virens&_adv_prop=image&va=nereis+virens&fr=yfp-t-701&tab=organic&ri=40&w=510&h=257&imgurl=www.afblum.be/bioafb/animalia/nerevire.JPG&rurl=http://www.afblum.be/bioafb/animalia/animalia.htm&size=70.4+KB&name=Nereis+virens+,+Nereididae,+Polych%C3%A8tes,+Ann%C3%A9lides+(photographie+...&p=nereis+virens&oid=78dc29d5caab53d030323e42cc5d837a&fr2=&fr=yfp-t-701&tt=Nereis+virens+,+Nereididae,+Polych%C3%A8tes,+Ann%C3%A9lides+(photographie+...&b=31&ni=72&no=40&tab=organic&ts=&sigr=11hg9l1u5&sigb=13sojjk15&sigi=11al046lf&.crumb=dr7p50kl5yL
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فان االنا  التي التظهر عليها عالمات التكاثر تطرح بيوضها من سطوح حفرها .تصل هذه 

 ( سنة من أعمارها . 3- 2الديدان إلى مرحلة النضج خالل )

   الرمل )النيرس(ديدان في   Feedingالتغذية  

أي أنها قادرة على اإلصطياد   Omnivoresتغذيتها تكون مختلفة جدا وغالبيتها تكون           

والتغذي على المادة اللحمية من األجسام الناعمة للحيوانات الالفقرية األخرى ولكنها عندما 

ئمات النباتية ,وكذلك تجوع فأن وجباتها الغذائية تتكون من جزيئات في الطين ,النفايات والها

إذ أن فكوكها مكيفة لمسك الفريسة وتقطيعها إلى قطع صغيرة   Carnivoresتكون أكلة اللحوم 

                                            . 

 

 

 

 Hirudo  medicinalis      العلق الطبي

الممتدة من جنوب وغرب أوربا الذي يتواجد جغرافيا في المنطقة  Leechsهو أحد أنواع العلقيات      

 إلى جبال األورال وكذلك في المناطق المتاخمة للبحر األبيض المتوسط .

العلقيات عموما حيوانات برمائية أي تحتاج إلى الماء واليابسة ودائما تفضل المياه العذبة وأن 

صب والذي تكثر البيئة النموذجية للعلق الطبي هي البرك الصغيرة ذات القعر الطيني المحاط بالق

 فيه الضفادع .

       العلق الطبيوصف 

العلق الطبي ذو جسم إسطواني مسطح من الناحيتين الظهرية والبطنية ويصل طولها تقريبا      

( سم وتكون ذانت لون أخضر أو أسمر مخضر ,والسطح الظهري أسود قاتم ويحمل ستة  22)

 يكون أفتح لونا ومرقط .أشرطة طولية ذات لون محمر بينما السطح البطني 

( حلقة جسمية وجميع األنواع تحتوي على زوجد من  34أو  33الجسم مقسم إلى )      

 Posteriorالممصات القرصية الشكل كل واحد منهما في أحد نهايتي الجسم فالمم  الخلفي 

sucker   يستخدم بشكل رئيسي للقوة بينما المم  األماميAnterior sucker   فيتكون من

الفكوك واألسنان والذي تحد  فيه التغذية إذ أنه يحيط بفتحة الفم وأن هذه الدودة لها ثالثة فكوك 

( من األسنان الحادة التي تستخدم لثقب جلد  122مشابهة للمناشير الصغيرة وهناك حوالي )

 المضيف لغرض إمتصاص الدم .

ون المتواجدة في النهاية األمامية من الجسم ويمتلك الحيوان أيضا خمسة أزواج من العي       

وله أيضا أزواج عديدة من الخصى وزوج واحد من المبايض باإلضافة لحلقة سميكة على الجسم 

 والتي تكون واضحة أثناء موسم التكاثر ,  Clitellumتعرف بالسرج 
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  .Hirudo medicinal isالمظهر العام لدودة العلق الطبي                  

                              

       العلق الطبيفي Food habits طبيعة التغذية 

العلق الطبي حيوان متطفل إذ أن البالغات تتغذى على دم اللبائن حيث تلتصق بجسم         

المضيف بواسطة زوج من الممصات التي تثقب جلد الضحية وبعد الثقب يحقن مادة مضادة 

لبقاء الثقب مفتوح خالل تناول الوجبة ومواد مخدرة لغرض عدم  Hirudinللتخثر تسمى 

 الشعور بوجودها .

 – 22تمتلك الدودة ثالثة فكوك تعمل إلى األمام والخلف أثناء عملية التغذية التي تستغرق )      

( دقيقة وتترك ندبة صغيرة شبيهة بالنجمة الثالثية الشكل على جلد المضيف ,وبعد الوجبة  42

(  12 – 1( مل وأن حجم الدودة يزداد تقريبا ) 11 – 12الكاملة من الدم التي تقدر بحوالي )

وقد تبقى في  اأشهر تقريبمرات بقدر الحجم البدائي لها هذه الديدان تتغذى مرة واحدة كل ستة 

بعض األحيان أكثر من هذه الفترة بدون وجبة غذاء لذلك تعتمد في هذه الحالة على هضم 

 أنسجتها الداخلية .

 

 (؟7-6س/ لماذا يكتفي حيوان العلق بوجبة واحدة من العام لعدة شهور )

 ألنهاضعاف وزن جسمه  3هذا الحيوان يستطيع خزن كمية كبيرة من الدم تصل لحوالي ج/

في جهازه الهضمي  والتي تكون كبيرة الحجم ومتفرعة الى فروع  Crope يمتلك الحوصلة 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkIbQpyBP1FIA3u6JzbkF;_ylu=X3oDMTA3cnMybzJvBHNsawNpbWc-?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&va=hirudo+medicinalis&fr=yfp-t-701-s&tab=organic&ri=12&w=300&h=466&imgurl=1.bp.blogspot.com/-FwUoorDYpDM/Tclzp4-1NTI/AAAAAAAAAQU/N8NCDHa0xuY/s1600/lintah.jpg&rurl=http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=hirudo+medicinalis&amp;lang=2&size=25.2+KB&name=Hirudo+medicinalis;+Sanguisuga+officinalis&p=hirudo+medicinalis&oid=2369f679755bd1f57c029daa2b4c5513&fr2=&fr=yfp-t-701-s&tt=Hirudo+medicinalis;+Sanguisuga+officinalis&b=0&ni=32&no=12&tab=organic&ts=&sigr=12ggnj8tt&sigb=13j835jga&sigi=12jalmboe&.crumb=5UOiE53yAZs
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فرع في كل جانب تقوم بخزن الدم الستخدامه من قبل الحيوان لغذاء عند  11جانبية عددها 

 .الحاجة

 ي العلق رغم عدم وجود االنزيمات الهاضمة ؟ س يحصل الهضم ف

 . .Pseudomonas spمن البكتريا التكافلية  لوجود نوعج/ السبب يعود 

 

 

       العلق الطبيفي       Reproductionرالتكاث

الطبي يتكاثر مرة واحدة في حياته خالل موسم التكاثر الذي يستمر من شهر حزيران  العلق       

لفترة أكثر من سنة واحدة ,وهي تختلف عن   Fertileشهر أب وتبقى الدودة خصبة  إلى

إذ أنها تتزاوج على اليابسة حيث أن أحدى الديدان تلتصق من  لقياتحاألنواع األخرى من ال

  . الناحية البطنية مع دودة أخرى بواسطة اإلفرازات المخاطية

أن الحيمن يحقن في مهبل األنثى بواسطة عضو كافة العلقيات خنثية واإلخصاب فيها داخلي إذ 

وتنفصل عن الجهة األمامية   Clitellumتتكون حول السرج  Cocoonالجماع  ,وأن الشرنقة 

(  14من العلق إذ أن كيس البيض الكامل يوضع في التربة الرطبة على الساحل وبعد حوالي )

                                     يوم تفقس البيوض إلى بالغات كاملة صغيرة .             

       العلق الطبي سلوك

حرك في الماء بواسطة خاصة Shadowsالعلقيات تتحرك على اليابسة وفي الماء إذ أن ا      

تقلصات العضالت الطولية للجسم بحركة شبيهة بالموجة التي تدفعها إلى األمام في الماء وعلى 

حيث تلتصق عن طريق ممصاتها الخلفية واألمامية  Loopingاليابسة بواسطة الحركة الحلقية 

اد والنفايات الكبيرة وبشكل تعاقبي ,وأثناء فترة الراحة فان هذه الديدان تتواجد تحت بعض المو

 على طول السواحل .

خاصة عندما تكون جائعة   Shadowsلهذه الحيوانات القدرة على تمييز حركة الظالل      

وأحيانا تتجه نحو مصدر الغذاء وعند الظل األسود فتعرف بأن هناك خطرا ما يهددها ولهذا فهي 

 تتوقف عن كل شيء 

إذ عند  والتزاوجارة وتفقد تحسسها أثناء فترة التغذية تستجيب هذه الدودة للضوء والحر     

 السلوك.قطع النهاية الخلفية فأنها تستمر في هذا 

 : أهمية العلق الطبي

ويكون مصدر إزعاج له أثناء تناول  واللبائن العلق الطبي حيوان متطفل على اإلنسان ديع     

 وجبة الدم حيث يقوم بثقب الجلد تاركا ندبة صغيرة على الجلد .
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أطلق على هذا الحيوان إسم العلق الطبي ألستعماله في أغراض طبية كثيرة خاصة إلزالة الدم     

دة الرديء من المريض ويستخدم في الوقت الحاضر في إزالة أو تخفيف الضغط الدموي وإعا

ي العمليات ف Hirudin دورانه عند ترقيع األنسجة ,إضافة إلستخدام المادة المانعة للتخثر 

 حتوي على أجسام مضادة قوية ومخدرات تستخدم طبيا .يان لعاب العلقيات سيَما الجراحية 

 

 

 (((21-24)))محاضرة

 Phylum Arthropodaشعبة المفصليات )مفصلية األرجل (             

أجسام هذه الحيوانات تتكون من حلقات جسمية عديدة متكررة وكل حلقة منها تحمل زوج من اللواحق           

المفصلية تتصل اتصاال مفصاليا مثال أرجل المشي و االجنحة واللوامس و المجسات , مصطلح 

Arthropoda  مشتق من كلمتين إغريقيتين وهماArthron والتي تعنيjoint  لمة أي مفصل وكpodos 

أي قدم )رجل( ولهذا سميت هذه الشعبة بمفصلية األقدام )األرجل(    تضم هذه الشعبة   footوالتي تعني 

العديد من المجاميع الحيوانية والتي من أهمها )الحشرات ,العناكب ,العقارب والقشريات ( . تضم اعداد كبيرة 

من الحيوانات  %12( نوع تشكل حوالي  1.170.000جدا من الحيوانات الالفقرية حيث تصل اعدادها الى  )

 المعروفة .

تكيفت هذه الحيوانات للمعيشة في جميع البيئات فهي تعيش في المياه المالحة  بيئة المفصليات :

والعذبةوتعيش على اليابسة والتربة الرطبة وداخل اجسام بعض الكائنات وعلى سطوح هذه االجسام ولهذه 

-2امتالكها وسائل لالنتقال كاالجنحة  -1ة على االنتشار في البيئات المختلفة بسبب الحيوانات قابلية فائق

وجود طبقة من الكيوتكل التي تحيط  -3امتالكها االجزاء فم متحورة وطرق مختلفة لتناول الغذاء 

م على سرعة تكاثرها وانتاجها كميات كبيرة من البيض يساه -4باجسامهاوالتي تقيها الظروف غير المالئمة 

 انتشارها واسعا في البيئات المختلفة 

اهمية طبية واقتصادية فالبعض  منها يساهم في انتقال العوامل المسببة لالمراض  : بيئة المفصليات أهمية

كالبكتريا و الفايروسات واالوالي الطفيلية والديدان )كالقمل و البراغيث والقراد والبعوض( كطفيليات 

ن والحيوانات و يسبب بعضها تلف مساحات كبيرة االراضي الزراعيةمثل الجراد ومسببات االمراض لالنسا

 والعناكب

 

 الصفات العامة لشعبة مفصلية االرجل:

 .حيوانات ثالثية الطبقات جانبية التناظر ذات جوف جسمي حقيقي قد يكون مختزل.1

وهذه  Abdommوالبطن  Thoraxوالصدر       Head.تتكون اجسامها من ثالثة مناطق هي الرأس2

المناطق ناتجة من اندماج عدد من الحلقات  الجسيمية في كل مناطقة وغالبا ما يكون الرأس ناتج من اندماج 

او اكثر من الحلقات الجسمية وقد تندمج هذه المناطق بدرجات  11حلقات والبطن 3حلقات والصدر من  6

 Cephaloمنطقة واحدة تسمى المنطقة الراسية الصدريةمختلفة فقد تندمج المنطقة الراسية الصدرية لتكون 

thorax  كما في الروبيان وقد تندمج المناطق الثالثة معا لتكوين منطقة واحدة  كما في القرادTicks. 

 

تتصل اتصاال مفصليا بجسم الحيوان لذا تسمى بمفصليات  Appendage. تحمل اجسامها لواحق جسمية 3

واالجنحة واللوامس او لويمساتوالمجسات وقد تكون زوج او زوجين حسب نوع االرجل  ومنها ارجل المشي 
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الحيوان وتحصل تحورات لهذه اللواحق حسب نوع الحيوان فقد تتحور بعض االجنحة الكياس توازن وتتحور 

 بعض ارجل المشي الى سويبحات او اعضاء تكاثراو لنقل الحيامن او لوضع البيوض

ي كلسي صلب يكون في مناطق التمفصل يتمثل بالكيوتكل الذي يكون سميكا في .تحاط اجسامها بهيكل خارج4

  -االنواع البرية ورقيق في المائية ويتكون الكيوتكل من ثال  طبقات رئيسية :

 وتقوم بترطيب وحماية الطبقتين األخريتين . Epicuticleالطبقة الشمعية النحيفة       –ا 

 وتتكون من الكايتين وبروتينات كيمياوية صلبة . Exocuticleالكيوتكل الخارجية      –ب 

 وتتكون من الكايتين والبروتينات الغير صلبة . Endocuticleالكيوتكل الداخلية      –ت 

وللـ)الكيوتكل( مساؤ كثيرة للحيوان كما ان له فوائد كثيرة  ومن المساؤ هو انه يعيق النمو في هذه الحيوانات  

صغيرة الجسم ويحد  النمو في هذه الحيوانات في الفترات الكائنة بين االنسالخين .  لهاذا تبدو  اجسامها

عملية االنسالخ وهي عملية التخل  الحيوان المفصلي من الهيكل الكايتيني )الكيوتكل( القديم وتكوين طبقة 

با ما يكون سريع جديدة  من الكيوتكل الجديد يحصل  االنسالخ على فترات منتضمة خالل حياة الحيوان وغال

 في بداية عمر االنسانثم يكون ابطا كلما تقدم العمر ويزداد حجم الحيوان خالل فترة االنسالخ .

 

     Respiratory system.الجهاز التنفسي      1

تمتلك المفصليات أجهزة تنفسية ذات إختالفات كبيرة وأن األنواع الصغيرة ليس لها جهاز تنفسي ولهذا        

حصل على األوكسجين من خالل سطح الجسم عن طريق اإلنتشار البسيط . و القشريات عادة لها غالصم فهي ت

وهي عبارة عن تجويف  Book lungsوهي عبارة عن زوائد متحورة والعديد من العناكب لها رئات كتابية 

ل كميةكبيرة من تتدلى فيه صفائح مرتبة ترتيبا  تشبه ترتيب صفحات الكتاب وتفيد الصفائح على الحصو

التي تكون بشكل أنظمة من األنفاق المتفرعة تمتد من   Tracheae,اما القصبات الهوائية O2االوكسجين 

الفتحات الموجودة على جدران الجسم وتنقل األوكسجين مباشرة إلى خاليا فردية كما في الحشرات وكثيرة 

ية فيتم التنفس عن طريق الغالصم الريشية اما في االنواع المائO2 وبعض العناكب . Myriapodsاألرجل 

 كما في الروبيان.

 

  Circulatrry system. جهاز الدوران        6

اذ يمر الدم ( Haemocoelesويجري الدم في جيوب خاصة تمسى التجاويف الدموية )هنا من النوع المفتوح 

بنسيج دموي لكي يصل الى االنسجة و الخاليا. والغالبية منها تمتلك شرايين قليلة قصيرة ذات نهاية مفتوحة 

,ففي الكالبيات والقشريات يحمل الدم األوكسجين إلى األنسجة بينما في سداسية األقدام تستخدم نظام منفصل 

إضافة إلى الكالبيات تستخدم صبغات تنفسية للمساعدة في من القصبات الهوائية ,وهناك العديد من القشريات 

تستخدم الصبغة   Centipedesنقل األوكسجين ,إذ أن أغلب المفصليات خاصة القشريات ومئوية األقدام 

المحتوية على النحاس بينما الحشرات والقليل من لقشريات تستخدم Hemocyaninالتنفسية الهيموسيانين

المحتوية على الحديد وهي نفسها المستخدمة في الفقريات ,وان هذه   Hemoglobinصبغة الهيموكلوبين

 الصبغات التنفسية في المفصليات تكون ذائبة في الدم ونادرا ماتكون محاطة بكريات .

القلب يكون بشكل إنبوب عضلي يمتد أسفل التجويف الدموي وتقلصاته تكون بشكل موجات تمتد من        

دفع الدم إلى المقدمة ,وعلى طول القلب تمتد سلسلة من الفتحات المزدوجة التي ليس لها الخلف إلى األمام ل

 صمامات راجعة والتي تسمح للدم بالخول إلى القلب ولكن تمنعه من الخروج قبل الوصول إلى األمام .

 

9 
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      Nervous system. الجهاز العصبي       1

المفصليات لها زوج رئيسي من الحبال العصبية يمتد على طول أجسامها أسفل األمعاء ,وفي كل حلقة     

ومنها تمتد األعصاب الحركية والحسية إلى   Gangliaجسمية فأن هذه الحبال تكون زوج من العقد العصبية 

عصاب مما يجعل الجهاز العصبي األجزاء األخرى من الحلقة ,وهذه العقد العصبية ترتبط بحزم كبيرة من األ

يقع في منطقة الرأس وحول أو فانه الدماغ اما  .  Ladder – likeفي المفصليات يظهر بشكل شبيه بالسلم 

وواحدة أو إثنين من  Acronبشكل رئيسي فوق المريء ويتكون من إتحاد العقد العصبية في منطقة التاج 

,أي أن الدماغ من ثالثة أزواج من العقد العصبية في معظم الحلقات الجسمية األمامية التي تكون الرأس 

مجسات ,علما أن هذه العقد  المفصليات ولكن في الكالبيات يتكون من زوجين من العقد لكونها التمتلك

                                 العصبية الرأسية في الحشرات ترتبط مع زوج من العقد العصبية تحت المريئية أسفل وخلف المريء .                      

 

     Senses. أعضاء الحس        9

 طبقات الكيوتكل الصلبة في المفصليات تمنع إرتباطها بالمحيط الخارجي معدى بعض اإلختراقات       

ضاء بالجهاز العصبي ,وفي الحقيقة فأن ‘بواسطة العديد من األعضاء الحسية أو من إرتباطات هذه ال

المفصليات تمتلك طبقات كيوتكل متحورة لتنظيم ووضع األعضاء الحسية والتي تشمل أعضاء حسية لمسية 

ز مستويات مختلفة من ولها القدرة على تميي  Setaeمختلفة وغالبا ماتكون بشكل أهالب أو شعيرات صغيرة 

اإلتصاالت القوية إلى تيارات الهواء الضعيفة ,وهناك أعضاء حس كيميائية مسؤولة عن التذوق والرائحة 

 في معظم سداسية األقدام تتحسس للرطوبة والحرارة . وكذلك اللوامس

يون المركبة معظم المفصليات تمتلك أنظمة بصرية متطورة والتي تشمل واحدة أو أكثر من كال الع     

Compound eyes  والعيون البسيطةOcelli  وفي معظم الحاالت فان العيون البسيطة لها القابلية فقط على

مما   Imagesتحديد مصدر الضوء القادم ,علما أن العيون في العناكب لها القدرة على تكوين صورة 

عدة أالف ( من  – 11في المفصليات من ) العيون المركبة تتكون و يساعدها على القفز لتتبع مسار الفريسة .

التي تتكون من تجمع من الخاليا المستلمة للضوء والمحاطة بخاليا  Ommatidiaالحدات التركيبية المسماة 

ساندة وخاليا صبغية والتي تظهر بشكل سداسية األضالع في المقطع العرضي ,إذ أن هذه العيون المركبة لها 

 سريعة وفي بعض الحاالت تمييز قطبية الضوء .                                                      القدرة على تمييز الحركة ال

      Reproduction and developmentالتكاثر والنمو      

االجناس منفصلة ويمكن تمييز الذكور عن االنا  و االخصاب داخلي على االغلب وتمر معظم المفصليات     

وهي مجموعة التغيرات المورفولوجية التي يمر بها الحيوان المفصلي  Metamorphisisالة بمراحل استح

من البيضة المخصبة الى ان يصبح حيوان كامل تختلف بين االنواع فقد تكون استحالة كاملة او ناقصة او 

 تدريجية  

ولكن على العموم  Hermophroditesتكون خنثية  Barnaclesالبرنقلياتالقليل من المفصليات مثل     

 فأن معظم أنواع هذه الشعبة تبقى إحادية الجنس طول فترة حياتها .

أي بدون عملية تزاوج خاصة   Parthenogenesisهناك القليل من الحشرات والقشريات تتكاثر عذريا      

وحتى التي تتكاثر عذريا أحيانا عندما تكون الظروف جيدة ,إذ أن معظم المفصليات تعتمد على التكاثر الجنسي 

 تعود للتكاثر الجنسي عندما تكون الظروف غير جيدة .

أو بواسطة   External fertilizationالمفصليات المائية تتكاثر عن طريق اإلخصاب الخارجي     

معها عندما تبقى البيوض داخل أجسام األنا  والحيمن يندمج   Enternal fertilizationاإلخصاب الداخلي 

بطريقة ما ,بينما المفصليات األرضية المعروفة تستخدم اإلخصاب الداخلي عن طريق الحيمن والبيوض التي 
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التستطيع البقاء لفترة طويلة في هذه الظروف , وفي حاالت قليلة فان الحيمن ينتقل مباشرة عن طريق عضو 

ن أن بعض القشريات والعناكب تستخدم ,في حي  Oviductإلى قناة البيض األنثوية   Penisالجماع الذكري 

زوائد متحورة لنقل الحيمن إلى األنثى ومن جانب أخر فأن العديد من ذكور المفصليات األرضية تنتج مايسمى 

التي تحمي الحيامن ضد تيارات الماء وتقوم األنا  بتناول هذه  Spermatophoresبحامالت الحيامن

تضع حامالت الحيامن هذه إال عندما تكون هناك طقوس أو ظروف من الحامالت داخل أجسامها إذ أن الذكور ال

 .  Courtshipالغزل 

أي تقوم بإنتاج يافعات   Viviparousالعقارب تكون ولودة  بعض معظم المفصليات تضع بيوضها ولكن    

تتخذ أشكال حية بعد فقس البيوض داخل جسم األم التي تقوم برعاية صغارها لفترة طويلة ,وأن هذه الصغار 

ال   Hatchlingsمتنوعة فالبعض تفقس إلى بالغات صغيرة )نمو مباشر( وفي بعض الحاالت فأن الفاقسات

أو تسمى   Grubsتتغذى وتبقى عاجزة حتى بعد اإلنسالخ األول ,والعديد من األنواع تفقس إلى يرقات تسمى 

صلب وتتحول شكليا إلى أشكال بالغة وذلك التي التمتلك أطراف حلقية أو كيوتكل   Caterpillarsباليسروع 

 بالدخول في مرحلة غير نشطة ,إذ أن أنسجة اليرقات تتحطم ويعاد بناء الجسم البالغ .

 

     Moltingاإلنسالخ

الهيكل الخارجي في المفصليات اليتمدد ولذلك فهو يحدد النمو ولهذه فأن هذه الحيوانات تغير هذا الهيكل        

بواسطة عملية اإلنسالخ أي إزالة أو نزع الهيكل القديم بعد كل نمو جديد وتكون هذه العملية على شكل دورات 

 مستمرة لحين وصول الحيوان المفصلي إلى الحجم الكامل 

 Moltingفي المرحلة البدائية من اإلنسالخ يتوقف الحيوان عن التغذية وتفرز البشرة سائل اإلنسالخ        

fluid  الذي يكون بشكل مزيج من اإلنزيمات التي تحطم الكيوتكل الداخليEndocuticle  وبذلك تفصلها عن

لحمايتها من  Epicuticleشمعية جديدة الكيوتكل القديم وهذه العملية تبدأ عندما تفرز البشرة طبقة كيوتكل 

في الوقت الذي تزال فيه الكيوتكل القديمة  Exocuticleاإلنزيمات وكذلك تفرز البشرة طبقة كيوتكل خارجية 

, وعندما تكتمل هذه المرحلة يقوم الحيوان بتوسع جسمه وإنتفاخه عن طريق أخذ كمية كبيرة من الماء أو 

 ديمة تنفصل وهذه العملية تستغرق عدة دقائق لتخل  الحيوان من هذه الطبقة .الهواء مما يجعل الكيوتكل الق

يستمر الحيوان بضخ الماء أو الهواء داخل جسمه لحين تمدد طبقة الكيوتكل الجديدة ثم تصلب الكيوتكل       

تتكون طبقة  الخارجية الجديدة إذ يقوم الحيوان بإزالة الهواء والماء الفائضين , وفي نهاية هذه المرحلة

 الكيوتكل الداخلية ,مع العلم أن العديد من المفصليات تقوم بأكل الكيوتكل المحطمة إلستعادة موادها .

بالنظر لكون المفصليات خالل عملية اإلنسالخ غير محاطة بغطاء وتقريبا غير متحركة لحين تصلب طبقة      

( من % 72 – 12نسالخ يكون مسؤوال عن حوالي )الكيوتكل الجديدة فأنها تكون عرضة للمفترسات إذ أن اإل

 هالك المفصليات .

 

 

تضم شعبة مفصلية االرجل اعداد كبيرة جدا من الحيوانات المعروفة  ونظرا لزيادة اعدادها فقد  -:التصنيف

تضم بدورها عددمن الصفوف : القشريات قسم علماء التصنيف  هذه الحيوانات الى اربعة شعب ثانوية

 ألرجل والحشرات والعنكبوتيات .  وعديدات ا

فقريات قديمة جدا يعود الى الوتصنف حيوانات الsub.Phylum. Onyehophorالشعبة الثانوية المخلبيات

مليون سنة اختلف العلماء في وضع هذه الشعبة فمنهم مايعتبرها شعبة مستقلة صغرى هي  622حوالي 

نتمي لشعبة الحيوانات المفصلية وعلى العموم يعتبرها شعبة المخلبيات ومنهم ما يعتبرها شعبة ثانوية ت

 العلماء حلقة وصل بين الديدان الحلقية ومع مفصلية االرجل 
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 صفات المشتركة مع الديدان الحلقية

 .اجسامها تغطى بطبقة رقيقة من الكيوتكل وعضالت جدار الجسم مستمرة  1

 الموجودة في الديدان عديدة األهالب.االطراف غير مفصلة وتشبة االقدام  الجانبية 2

 .وجود األهداب في االعضاء التكاثرية.4.وجود النفريداآلغراض االبراز.3

 

 الصفات المشتركةللمخلبيات مع الحيوانات مفصلية االرجل:

 .وجود ترسبات من الكايتين فيطبقة الكيوتكل.1

 ثال  حلقات.يتكون الرأس من أندماج عدد من حلقات الجسم وغالبا ما يكون 2

 .الجوف الجسمي يكون مختزل وغالبا ما يقتصر على التجاويف الدموية .3

 .وجود جهاز الدوران المفتوح.1.وجود القصبات كأعضاء للتنفس.4

 

 :  ومن صفاته: Chelicerataالشعبة الثانوية الكالبيات  –ثانيا 

 سم ( . 04 –ملم 0.25) لقراد وأحجامها تتراوح معظم أنواعه حيوانات أرضية وتشمل العناكب,العقارب ,الحلم وا –1 

 لها رئات كتابية و )أو( قصبات تنفسية كأعضاء للتبادل الغازي . – 0

 المنطقة الخلفية )البطن( تكون مقسمة أو غير مقسمة خارجيا إلى حلقات . – 0

 أزواج من األرجل .اللواحق األمامية تتكون من زوج من الكالليب ,زوج من اللوامس القدمية وأربعة  – 4

 دائما على الجانب السفلي من الحلقة البطنية الثانية . Gonoporeالفتحة التناسلية  – 5

 .  .Buthusوالجنس    .Argiope( نوع ومن أهم أجناسه الجنس  70.750يضم حوالي ) – 6

تحتوي هذه الطائفة حيوانات تعيش معيشة حرة علي اليابسة وفي الماء المالح أو  Class: Arachnidaصف العنكبوتيات   
الجسم في  تتنفس المائية منها بالخياشيم كما تتنفس التي تعيش على اليابسة بالقصبات الهوائية أو بالرئات الكتابية . العذب و

( وجزء خلفي وهو البطن أو Prosomaدم الجسم )معظم الحيوانات العنكبوتية يتكون من جزء أمامي وهو الرأس صدر أو مق
(   مثال حيوان العقرب Pedipalps( والمستين قدميتين )Chelicerae( , ولها كالبين )Opisthosomaمؤخر الجسم )

Scorpion   
                    Species : Androctomus crassicaudaالنوع: العقرب السوداء
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Species : Leiurus quirguestriatus                 النوع: العقرب الصفراء       

 
الجسم متطاول مكون من عشرين حلقة , حلقه منها ظاهرة  : External featuresالشكل الخارجي 

سـم, ويتكون الجسم من  11 -12وحلقتان ال ترى إال في الطور الجنيني , ويتراوح طول الحيوان ما بين 

 المناطق التالية :

:وتتكون من ست حلقات غير واضحة , حيث أنه مدمجة ببعض ويغطيها من  Prosoma الجسممقدمة -1

أعلى صفيحة واحدة صلبة تعرف بالدرقة . يوجد علي سطحها الظهري األمامي زوج من العيون المركبة 

ل وبعض العيون البسيطة الجانبية , وتوجد فتحة الفم علي السطح البطني للطرف األمامي من الجسم ويتص

الزوج األول : وهو صغير ويوجد -أ بهذه المنطقة ستة أزواج من الزوائد المفصلية زوج لكل حلقة وهي :

الزوج الثاني : وهما الرجالن  -ب ( .Cheliceraeعلي جانبي فتحة الفم ويسمى القرن الكالبي )

( ويقع كل Walking legsة : وهي أرجل المشي )باقياألزواج األربعة ال-4( .Pedipalps) الملماسيتان 

 زوج علي حلقة من حلقات مقدم الجسم .

(:  وتتكون من ست حلقات ظاهرة واضحة يغلف كل منها هيكل خارجي Mesosomaمنطقة وسط الجسم )-2

مكون من صفائح صلبة كيتينية , ويوجد في وسط السطح البطني للحلقة األولى الفتحة التناسلية وهي ذات 

( أما Pectines( , وتحمل الحلقة الثانية زوج من الزوائد المشطية )Genital operculumغطاء تناسلي )

ً من الثغور التنفسية )األربع الحلقات المتبقية  ( يؤدي كل Stigmataفهي خالية من الزوائد ويحمل كل منها زوجا

ليس ( :وتتكون من ست حلقات واضحة Metasomaمؤخرة الجسم )-3-. (Lung bookثغر إلى رئة كتابية)

( الذي يحتوي علي الغدد السمية وله طرف Telsonلها زوائد وتحتوي الحلقة األخيرة منها العجب )الدبر( )

 ( وهو عضو اللدغ . Stingمدبب يعرف بالحمة )

  وتضم كال من السرطانيات ,الروبيان ,متشابهة األقدام Crustaceaالشعبة الثانوية القشريات   –ثالثا 

  -ذافية األقدام وتتميز بما يلي :,مزدوجة األقدام ومج

( نوع   (44.000وتضم حوالي   بيئة المياه العذبة والبعض منها أرضية  وبحرية  بيئتهاحيوانات مائية  – 1

 موصوف .

  الرأس يحمل زوجين من اللوامس ,زوج من الفكوك السفلية وزوجين من الفكوك العلوية .                                                 – 2

 .  Carapaceالجذع محاط جزئيا أو كليا بطية إلى الخلف من الرأس تسمى الدرع  –3

 ي فيها تتمثل بالغالصم .لها زوج من العيون المركبة وأعضاء التبادل الغاز – 4

 Class : Crustaceaصف القشريات 

القشريات حيوانات مفصلية تتكون أجسامها من ثالثة مناطق هي : الرأس والصدر والبطن , وقد تتحد منطقة 

( , ولها في الغالب هيكل خارجي Cephalothoraxالرأس بمنطقة الصدر وتكون المنطقة الرأس صدرية )
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(Exoskeletonمتصل ) ب يتكون من مواد كيتينية متراكبة وأمالح جيرية  وهو علي شكل صفائح متصلة

أنها تعيش في الماء أو التربة الرطبة وتتنفس القشريات وتمتاز بوقابلة للتثني في بعض مناطق الجسم. 

بالخياشيم أو بزوائد متحورة , يحمل الرأس عينين مركبتين محمولتين على ساقين متحركين وزوجين من 

( والمعى الخلفي Foregutلفكوك السفلية , ولها جهاز هضمي متطور يتكون من : المعى األمامي )ا

(Hindgut وتبطنهما طبقة كيتينية , أما المعى المتوسط فهو غير مبطن بهذه الطبقة ويكون الغدد , )

الفك السفلي أو في قرن يتم اإلخراج بواسطة الغدد القشرية التي تفتح في ويتم  الهاضمة والجنسان منفصالن .

 االستشعار الثاني , لها قلب عضلي ويحاط بغشاء تا موري .

 
 

؟ ثم عدد انواع يرقات  daphniaحيوان الدافنيا شرحاً مفصالً عن تركيب واجهزة  س : اكتب

 القشريات ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (((24)))محاضرة 
       Lumbrici Monocystis Ph.prtozoa:Class:sporozoaOrder:gregarinida: 

:ينتمي هذا الحيوان الى شعبة الحيوانات الابتدائية وتمتاز هذة الرتبة بان اطوارها المتغذية  المحتشداترتبة  

تعيش متطفلة خارج الخلايا اما بيوضها المخصبة فتكون غير متحركة . ويعيش هذا الحيوان متطفلا في 

ويتغذى على السائل المنوي وحيامن  Lumbricus sppلديدان الارض  SeminalVesicalesالحويصلات المنوية 

هذة الديدان ونتيجة لتغذية هذا الحيوان على الحيامن يظهر كأنه من الهدبيات والسبب لانه يتغذى على الحيامن 

 في دودة الارض . فقد تتعلق بجسمه العديد من ذبول الحيامن مما يعطيه هذا المظهر. 

 اة :الشكل ودورة الحي
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وينتميز السايتو   pellicleيظهر الحيوان ذا شكل مغزلي مستدق النهايتين يحاط من الخارج بغلاف يدعى الجليد

بلازم الى منطقتين خارجية شفافة تسمى الاكتوبلازم وداخلية حبيبية تسمى الاندوبلازم ويتميز الاكتوبلازم الىثلاث 

 مناطق:

والمنطقة الوسطى                      تسمى جسم الخلية   Opicyteالمنطقة الاولى تسمى فوق الخلية 

Sarcocyte   تسمى عضلة الخليةMyocyte   حيث يحتوي الاخير على الليفات العضلية التي تلعب دورا في

  Gregrenne Movemntالحركة الدورية للحيوان. وتسمى الحركة الدودية لهذا الحيوان بـ الحركة الكريكارينية 

به الحركة في اليوغلينا . للحيوان نواة واحدة من النوع الحويصلي والتي تقع في مقدمة الجسم وليس والتي تش

 للحييوان فجوات متقلصة ولا فم خلوي ولاعضيات للحركة .

ويكمل هذا الحيوان دورة حياته في مضيق واحد في تجويف الحويصلات المنوية لديدان الارض وتتم دورة حياته 

  :  كما يلي بعدة عدة مراحل

: يتحول كل حيوان متغذي بعد فترة التغذية و النمو الى الحيوان تكاثري بيضوي   Syzygyازدواج الخلايا المشيجية 

حيث لايحدث اقتران بين الخليتين   Gameto gonyالشكل يدعى الحيوان المشيجي او الخلية المشيجية 

 . المشيجيتين ويسمى هذا التجمع الثنائي بألازدواجية 

 

: تنقسم نواة كل مشيجية انقساما خيطيا متعدد ينتج عنها الكثير من الانوية   Gameto gonyتكوين الامشاج  

في كل خلية تتخذهذه النواى موقعا محيطيا   في الخلايا  المشيجية تحاط كل نواة بكمية من السايتو بلازم وينتج 

 منها الامشاج الحرة في كل خلية مشيجية اصلية .

 

:ينحل الجدار بين الخليتين المشيجيتين وتتخذ ازواج من الامشاج الحرة المتباينة)من غير  Syngamyالاقتران .3

خلية( اي يجب ان تكون الامشاج المقترنة ناتجة من خليتين مقترنتين حيث تتكون اعداد من اللاقحات داخل الكيس 

 المشيجي.

   sporogony. تكوين السبورات 4

حيث تكون  sporo blastقحة داخل الكيس ليصبح تركيبا يشبه القارب يدعى بالارومة السبورية يتغير شكل كل لا

تعاني هذه السبورات ثلاثة انقسامات يكون   sporo cystجدارا نقسها يدعى                         الكيس السبيوري

بلازم  وبهذا ينتج ثمان حيوانات سبورية الاول اختزالي حيث تحاط كل نواة ناتجة من الانقسام بكمية من السايتو 

احادية المجموعة الكروموسومية . تحدث هذه التغيرات الاربعة داخل الكيس المشجي . وبعد ذلك يتمزق الكيس 

المشجي وتتحرر السبورات في تجويف الحويصلات المنوية حيث ينتج عنها حيوانات سبورية متغذية تنتقل من 

 :ا مضيف الى اخر بعدة طرق منه

 أ.عملية التزاوج . 

ب. بعد موت الديدان المصابة وانتشار السبورات في التربة حيث تنتقل السبورات الى ديدان اخرى بعد تغذيتها 

 على هذه التربة الملوث . 

ج. تنتقل بواسطة الطيور التي تتغذى على ديدان الارض المصابة حيث تتحرر السبورات مع براز الطيور الى 

 ى ديدان الارض على هذه التربة المصابة .التربة وتتغذ

 Onychophora   شعبة المخلبيات   الت

سميت بهذا الإسم لكونها تحمل مخالب جانبية في نهاية أطرافها وتسمى       

حيث تكون أجسامها ناعمة مسطحة   Velvet wormsأيضا بالديدان المخملية 

كما هو موجود في   Segmentsإسطوانية الشكل مقسمة إلى حلقات جسمية

 الديدان الحلقية وكانت سابقا تصنف كشعبة ثانوية تابعة لشعبة المفصليات.

وتصنف حيوانات sub.Phylum. Onyehophorالشعبة الثانوية المخلبيات

مليون سنة اختلف العلماء في  633افقريات قديمة جدا يعود الى حوالي لال
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صغرى هي شعبة  وضع هذه الشعبة فمنهم مايعتبرها شعبة مستقلة

المخلبيات ومنهم ما يعتبرها شعبة ثانوية تنتمي لشعبة الحيوانات المفصلية 

وعلى العموم يعتبرها العلماء حلقة وصل بين الديدان الحلقية ومع مفصلية 

 الارجل 

 صفات المشتركة مع الديدان الحلقية

 ة .اجسامها تغطى بطبقة رقيقة من الكيوتكل وعضلات جدار الجسم مستمر  1

.الاطراف غير مفصلة وتشبة الاقدام  الجانبية الموجودة في الديدان عديدة 1

 الأهلاب

 .وجود الأهداب في الاعضاء التكاثرية.4.وجود النفريدالآغراض الابراز.1

 الصفات المشتركةللمخلبيات مع الحيوانات مفصلية الارجل:

 .وجود ترسبات من الكايتين فيطبقة الكيوتكل.1

 الرأس من أندماج عدد من حلقات الجسم وغالبا ما يكون ثلاث حلقات.يتكون 1

 .الجوف الجسمي يكون مختزل وغالبا ما يقتصر على التجاويف الدموية .1

 .وجود جهاز الدوران المفتوح.5.وجود القصبات كأعضاء للتنفس.4

تتميز هذه الحيوانات بوجود الأطراف أو الزوائد والتي تعرف بالأرجل أو      

( سم  5،ويتراوح معدل طول أجسامها بحوالي ) Lobopodsالأقدام الفصية 

( زوج من الأرجل وتنتشر على الجلد العديد من الحلقات  41- 11ولها مابين )

العرضية الدقيقة التي تكون بألوان مختلفة كالبرتقالي ،الأحمر ،الرمادي وأحيانا 

 الأخضر البراق ،الأزرق والأبيض اوالذهبي 

  Common features  -ت العامة للشعبة   :الصفا

تمتلك حيوانات هذه الشعبة العديد من الزوائد أو الأرجل التي تختلف من  – 1

مجوفة داخليا وغير مرتبطة مع بعضها إذ أن            نوع لأخر وتتميز بكونها 

 كل رجل منها له القدرة على الإنثناء والتقلص بواسطة العضلات الداخلية .

 توي هذه الأرجل على غدد تقوم بإفراز مواد كيمياوية تسمى تح 

Pheromones   بالإضافة لوجود بعض الحيصلات التي تستخدم للتنفس في

 الماء .

تختلف حيوانات هذه الشعبة عن حيوانات شعبة المفصليات بعدم  – 1

الجوف الجسمي مملوء بسائل يعمل          إمتلاكها هيكل خارجي صلب إذ أن 
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يكل هيدروستاتيكي ،وأن جدار الجسم في هذه الحيوانات يتكون من جلد كه

خارجي غير خلوي وطبقة كيوتكل مع طبقة مفردة من خلايا البشرة التي تكون 

الجلد الداخلي وإلى الأسفل هناك ثلاث طبقات من العضلات المغمورة في 

 الأنسجة الرابطة .

الجوف الكاذب تجويف الجسم في أنواع هذه الشعبة يعرف ب – 1

Pseudocoel  أو الجوف الدمويHaemocoel         الذي يكون مملوء بالدم

بشكل سائل تنغمر فيه الأعضاء وهناك نوعين من الخلايا الدمويةالتي تدور 

في هذا السائل هما الخلايا الأميبية التي تقوم بوظيفة الحماية من البكتريا 

لتي تقوم بإمتصاص السموم وطرحها والأجسام الغريبة والخلايا النفريدية ا

 عن طريق النفريديا .

القلب عبارة عن إنبوب من العضلات الحلقية الذي يتكون من الأنسجة      

الطلائية وله فتحتين جانبيتين في كل حلقة جسمية تصبان في تجويف الجسم 

            إذ لاتوجد أوعية دموية .                                                

تتم عملية التنفس في هذه الحيوانات بواسطة الإنتشار البسيط خلال  –4

الأوكسجين وطرح ثاني أوكسيد                   سطح الجسم حيث يتم أخذ 

الكاربون وفي بعض الانواع يتم تبادل الغازات عن طريق أنابيب غير متفرعة 

 .  Tracheaeدقيقة تسمى بالقصيبات 

القناة الهضمية تبدأ مباشرة خلف الرأس إذ يقع الفم على السطح  – 5

لعابيتان تصبان في الحنجرة       البطني في مقدمة الجسم وهناك غدتان 

 الضيقة التي تكون الجزء الأمامي من الأمعاء و تقوم بإمتصاص ودفع 

زيمات الطعام إلى المرئ وعند وصول الطعام إلى الأمعاء المركزية تفرز الإن

الهاضمة ويتم إمتصاص الموادالغذائية ،ثم تطرح المواد الزائدة غير 

 المهضومة عن طريق المستقيم الذي يفتح بالمخرج في نهاية الجسم.

غالبية الأنواع لها زوج من الأعضاء الإبرازية في كل حلقة جسمية تسمى  – 6

يا تتكون من جيب النسيج الجوفي ،وكل نفريد         بالنفريديا التي تشتق من 

صغير يؤدي إلى فتحات على الأرجل تعرف بالفتحات 

تستخدم في إزالة الماء الزائد وعزل السموم  Nephridioporesالنفريدية

 والفضلات الأخرى .

تكون   Sensory organsمعظم هذه الحيوانات تمتلك أعضاء حسية  – 7

بالمستلمات الكيمياوية  الكيمياوية تسمى                 مسؤولة عن المحفزات 
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Chemoreceptors   بالإضافة لوجود العيون البسيطة التي تمتلك خلايا

 . Photoreceptoresصبغية عديدة تسمى بالمستلمات الضوئية 

الأعضاء التكاثرية في هذه الحيونات تتكون من زوج من أعضاء التناسل  – 8

المبايض وللذكور زوج من الأناث زوج من           في كلا الجنسين إذ تمتلك 

 الخصى المنفصلة تقعان على الجانب البطني .

معظم الأنواع تتكاثر جنسيا وأن غالبية الاناث تخصب لمرة واحدة خلال      

فترة حياتها والإخصاب يكون داخليا وأنم طريقة إنتقالالحيمن تختلف من نوع 

في  Spermatophoreلأخر ففي معظم الأنواع يتم وضع حامل السبيرمات

الفتحة التناسلية لدى الأناث وتتم عملية الإخصاب حيث أن الأجنة تنمو 

وتتغذى داخل رحم الأم ،إذ أن فترة النمو من البيضة المخصبة إلى المرحلة 

 ( شهر.17- 6البالغة تستغرق مابين )

تتواجد في كل البيئات الإستوائية وفي المناطق الحارة من الكرة الأرضية  – 9

تفضل البئة المظلمة مع الرطوبة المرتفعة             على اليابسة إذ وخاصة 

 وتتميز هذه الحيوانات بكونها نشطة ليلا وأثناء الطقس 

 الممطر.                                                           

تتحرك الحيونات حركة بطيئة وتدريجية على الأرض إذ تنتقل من مكان  –13

بإستخدام أرجلها وتختلف عن المفصليات بأن       بالزحف نحو الأمام  لأخر 

أطرافها في كل زوج تتحرك تلقائيا ،وأيضا تستخدم   المخالب في نهايات 

الأرجل للحركة على الأرض الصلبة ،إذ أن هذه الحيوانات تستطيع الحركة 

 ( سم في الثانية .4بسرعة تصل إلى )

ذ تصطاد غذائها فقط أثناء الليل وخاصة معظمها تكون مفترسة إ – 11

تقوم أحيانا بإفراز كميات من المواد      الحيونات الأصغر حجما منها وقد 

اللزجة لشل حركة الفرائس الكبيرة الحجم وهي تتغذى على اللافقريات 

الصغيرة كالقشريات والحشرات وعديدة الأقدام وكذلك على الديدان 

 الرخويات .المختلفة وبطنية الأقدام من

 

الذي يعود للصنف .Peripatusمن أهم أجناس هذه الشعبة هو الجنس  

 الوحيد في هذه الشعبة وهو صنف 

وإلى رتبة المخلبيات الحقيقية   Onychophoridaالمخلبيات  

Euonychophora . 
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يتواجد هذا الحيوان في مناطق عديدة من العالم كأستراليا ،أفريقيا ،أسيا      

،كوستريكا والبرازيل ،ويتميز بعدم وجود التعقيل الخارجي وأرجله  ،نيوزلندا

غير مرتبطة ويحاط الجسم من الخارج بطبقة الكيوتكل ويحتوي على العديد 

 من الحليمات التي تعطي الحيوان مزاج أو ملمس مخملي .

الجسم يتكون من حلقات جسمية كما في الديدان الحلقية مع زوج من    

كما   Tracheaeل حلقة جسمية ويتنفس عن طريق القصيبات النفريديا في ك

 في المفصليات .

اللوامس توجد في منطقة الرأس والإبراز يتم عن طريق النفريديا التي      

تتواجد في كل الأرجل ويتغذى الحيوان على الفرائس وخاصة الحشرات 

إذ يتم الصغيرة إذ يقوم بإفراز سائل لزج من اللوامس يشل حركة الفريسة 

تقطيعها عن طريق الفكوك المساعدة ثم تفرز الإنزيمات الهاضمة حيث 

 تمتص المواد الغذائية المفيدة .

 

                                                

                      

 . .Peripatusالمظهر العام لحيوان                                 

تضم هذه الشعبة الثانوية صفا واحدا يحمل الأسم نفسه)صف المخلبيات( 

.يعيش في المناطق الأستوائية الرطبة وغالبا ما Peripatussp; 1ومثاله حيوان 

توجد داخل حفر أو جحور أو تحت الاوراق النباتية أو تحت الصخور وينتشر على 

 حافة السواقي أو الأنهار 

سم وذات الوان مختلفة  15-1,5تراوح طوله بين .جسم الحيوان أسطواني وي1

 بين الازرق و الاخضر والاسود 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkCJ2EtpP10MAktSJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&va=peripatus&fr=yfp-t-701&tab=organic&ri=1&w=500&h=371&imgurl=www.teara.govt.nz/files/di13259enz.jpg&rurl=http://www.teara.govt.nz/en/peripatus/1/4&size=39.1+KB&name=Peripatus+body+-+Peripatus+-+Te+Ara+Encyclopedia+of+New+Zealand&p=peripatus&oid=4f466a5e5c5958ccc3c21121a9ef6f04&fr2=&fr=yfp-t-701&tt=Peripatus+body+-+Peripatus+-+Te+Ara+Encyclopedia+of+New+Zealand&b=0&ni=21&no=1&ts=&tab=organic&sigr=119taoq25&sigb=137l3qost&sigi=116aoon04&.crumb=4PLxoCTnlsT
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.الرأس متميز ويتألف من ثلاث حلقات ويحمل زوج من اللوامس التي 1

 تسمى بالوامس الامامية 

.يقع الفم في الجهة البطنية للرأس ومزود بزوج من الفكوك الكلابية وتقع 4

 والتي لها  أهمية حسية. Oral papalliaيةعلى جانبيه زوج من الحليمات الفم

 41-14.يتصل بجسم الحيوان عدد من اللواصق )الاطراف( يتراوح عددها 5

حسب نوع الحيوان وتكون هذة الاطراف غير مفصلة وينتهي كل منها  

 لذ سميت المخلبيات clowبمخلب 

 .يحاط جسم الحيوان بطبقة من الكيوتكل الرقيق والمرن 6

 ويف الجسمي مختزلا ويتمثل بالتجويف الدمول.يكون التج7 

جهاز الهضم يتكون من فم وبلعوم والامعاء المستقيمة التي تنتهي  -8

بالمخرج في موخرة الجسم اما غذاء الحيوان فيمثل في الافقريات الطفرة 

 مثل النواعم ويرقات الديدان والحشرات 

ن الطرفين  ويقع في جهاز الدوران مفتوح والقلب انبوبي الشكل مفتوح م -9

الجيب التاموري ويدفع الدم الى الامام نحو التجويف الدموي العام ليصل 

 الى خلايا الجسم 

.الابراز بواسطة زوج من النفريديا في كل حلقة من حلقات الجسم ويتحرر 13

الزوج الاول من النفريديا الى  غدد لعابية  والزوج الاخير الى قناتا البيض في 

 الإناث

جهازالتنفس بواسطة القصيبات التنفسية اما الفتحات التنفسية فتنتشر  -11

فتحة 71على سطح الجسم بين دوائر الدرنات والتي يصل عددهاالى حوالي  

تنفسية وتودي الى القصبات التي تودي الى فروع رقيقة لتوصل الاوكسجين 

 إلى مختلف أنحاء الجسم .

ويقع فوق البلعوم ويمتد من  الجهاز العصبي يتكون من مخ ذو فصين-11

حبلان عصبيان متباعدان ويتصلان باعصاب مستعرضة كما يمتد من المخ 

 اعصاب للمجسات والفم والعينين 

الجهاز التناسلي الاجناس منفصلة والاناث اكبر بقليل من الذكور ويتكون -11

الجهاز التناسلي الذكري من زوج من الخصى يتصل بكل خصيه قناة منوية 

رة تتسع في نهايتها لتكون حوصلة منوية يمتد منها وعاء منوي ناقل صاد

يلتقي الوعائان المنويان الناقلان الايمن والايسر لتكوين قناة قاذفةتفتح 
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الجهاز التناسلي للخارج بالفتحة التناسلية الذكرية في مؤخرة الجسم اما 

الجسم تقريبا الانثوي فيتكون من مبيضين انبوبيين الشكل يقعان قرب مؤخرة 

ويقل بشكل مبيض قناة بيض لتودي الى رحم يلتقي الرحمان لتكوين المهبل 

 الذي يفتح للخارج بالفتحة الانثوية الواقعة في موخرة الجسم .

 

 

 

 

 

 (((21-29)))محاضرة 

  Phylum Mollusca شعبة النواعم )الرخويات (

وكالهما مشتقتان من الكلمة الفرنسية  Mollusksأو  Molluscsاإلسم الشائع لشعبة النواعم هو     

Mollusque  والتي جاءت أصال من الكلمة الالتينيةMolluscus  من كلمةMollis  والتي تعنيSoft  أي

( نوع موجود  85.000ناعم .  شعبة النواعم تعتبر من الشعب الحيوانية الالفقرية الكبيرة إذ تضم أكثر من )

من جميع الكائنات البحرية والبعض منها يعيش  %23بحرية أي أنها تشكل حوالي حاليا وهي أكبر الشعب ال

كالقواقع  Gastropodaفي المياه العذبة وفي البيئة األرضية . منها ثالثة اصناف كبيرة صنف بطنية األقدام 

Snails  والرخوياتSlugs  من المجموع الكلي للنواعم وصنف رأسية األقدام % 12الذي سشكل وحده 

Cephalopoda كالحبارSquidوالصبيدجCuttfish  واإلخطبوطOctopus  وكذلك صنف ثنائية المصراع

Bivalvia  مثل المحارOysters وبلح البحرMussels . 

.  كلسية.ومعظم أنواعها تفرز هيكالً خارجياً للحماية , وأحياناً هيكالً داخلياً للتدعيم , وهو عبارة عن صدفة 

ات على النباتات والحيوانات كما يستخدمها اإلنسان كغذاء ويستخرج من بعضها اللؤلؤ . وتتغذى هذه الحيوان

 وتستخدم أصدافها في صناعة األزرار والحلي و اإلكسسوارات .

تتميز الشعبة بتكوين كتلة رخوية تحتوي على األحشاء الداخلية تعرف بالسنام )الحدبة األحشائية( 

(Visceral hump وقدم عضلي )( للمشيFoot( ولبعضها رأس )Head ولمعظمها هيكل خارجي . )

( أو هيكل داخلي للتدعيم . معظم الحيوانات الرخوية ثنائية الجنس والقليل Shellللحماية يعرف بالصدفة )

 منها خنا  , ويتم اإلخصاب داخل الجسم أو خارجة .

الرئة و يتكون القلب من بطين واحد وأذين أو تتنفس الحيوانات المائية منها بالخياشيم , واألرضية عن طريق 

( , ويوجد بين هذا الغشاء والجسم فراغ يسمي Mantleأوذينين ويحيط بالجسم غشاء البرنس )الجبة( )

( وألفراد هذه الشعبة زوج من العيون غالباً . ويتركب الجهاز اإلخراجي Mantle cavityتجويف البرنس )

 ع كلى .من كلية واحدة أو كليتين أو أرب

الجهاز الهضمي تام وجيد التكوين ويحتوي على غدد هضمية و حيوانات الرخوية لها إغضاء حس ولمس 

هناك صفتين رئيسيتين تميز أنواع هذه الشعبة أولهما وجود  ( .Tentaclesوتدعى بالمجسات أو اللوامس )

از وثانيهما تركيب الجهاز الذي يستخدم للتنفس واإلبر  Mantle cavityوتجويف الجبة  Mantleالجبة 

العصبي األكثر تطورا .والصفة البارزة ألنواع هذه الشعبة هو إستعمال نفس العضو ألغراض وفوائد متعددة 

مثال القلب والنفريديا )كلية صغيرة ( تعتبر كأجزاء مهمة للجهاز التكاثري باإلضافة لجهازي الدوران واإلبراز 

للتنفس ولتكوين تيار مائي في تجويف الجبة يكون  Gillsدم الغالصم ,كذلك في صنف ثنائية المصراع تستخ

 والتناظر الجانبي . Unsegmentedمهما للتكاثر واإلبراز والنواعم ليس لهاحلقات جسمية 
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             Distinguishing characteristicsالصفات المميزة للنواعم  

                                                   -الصفات الموجودة في كل األنواع وهي :     

والتي  Shellsالتي تفرز أشواك كلسية والصدفة  Mantleالجزء الخلفي من جدار الجسم يمثل الجبة  –1

. و يفتح في تجويف الجبة المخرج والفتحات  Mantle cavityتتداخل مع الجسم لتكوين تجويف الجبة 

 التناسلية.

 لحبال العصبية الرئيسة .هناك زوجين من ا – 2

  -وهناك صفات  تظهر بشكل عام مع بعض اإلستثناءات منها :     

 الذي يكون عبارة عن لسان خشن مع أسنان كايتينية يستعمل في سحق وتقطيع  Radulaوجود المبرد  – 1

 .Bivalviaالطعام ويتواجد في كل األنواع ماعدى صنف ثنائية المصراع      

 في معظم األنواع والذي يتحور في القليل منها إلى Broad muscular footالقدم العضلي الواسع   – 2

 أذرع 

 .  Cephalopodaكما في رأسية األقدام

 في غالبية األنواع . Visceral massوجود الكتلة الحشوية  – 3

 . Scaphopodaوجود جهاز هضمي كبير في معظم األنواع عدا صنف زورقية األقدام  – 4

 . Aplacophoraمعظم األنواع تحتوي على نفريديا )كلية صغيرة ( ماعدى صنف عديمة األصداف  – 1

     

        Mantle and mantle cavity  الجبة وتجويف الجبة

تجويف الجبة عبارة عن طية في داخل الجبة يشغل مساحة معينة وموقعه يختلف من مجموعة ألخرى      

وتحتوي الجبة أيضا على المخرج,أعضاء الكيمياوية, الغالصم, فتحات  Epidermisويكون مبطن بالبشرة 

 .     Gonadsالنفريديا واألعضاء التكاثرية 

     Shell فةالصد

والتي تتصلب  Conchiolinتفرز الصدفة التي تتكون بشكل رئيسي من الكايتين وبروتين حافة الجبة      

 Aragoniteبوجود كاربونات الكالسيوم وعلى الرغم من أن معظم صدفات النواعم تتكون من األرجوانيت

 لتقوية قشرة بيوضها .  Calciteفإن بطنية األقدام تستخدم الكالسيت

 .التي تتكون من مادة عضوية الطبقة الخارجية - 1:    طبقات الصدفة     

 .التي تتكون من الكالسيت العمودي الطبقة الوسطى  - 2                                

 التي تتكون من الكالسيت الصفائحي . الطبقة الداخلية -3                                
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القدم يكون عضلي ويتكيف ألغراض مختلفة في األصناف المختلفة فهو يحمل زوج من         Footالقدم    

التي تعمل كأعضاء حسية للتوازن كما في بطنية األقدام ,ويقوم بإفراز المخاط  Statocystsأكياس التوازن 

وفي أنواع  Limpetsليساعد في حركة الحيوان في األنواع التي لها صدفة قمية فقط كما في البطليموس

أخرى يعمل كمحاجم إللتصاق الحيوان بالسطوح الصلبة وفي ثنائية المصراع يتحور للحفر في الرواسب وفي 

 رأسية القدم يستعمل للدفع النفا  ,باإلضافة إلى أن المجسات واألذرع تشتق من القدم .

يكون بشكل رئيسي من النوع جهاز الدوران في النواعم               Circulatory systemجهاز الدوران  

إلى ان أجوفتها مختزلة إلى فسحات  Coelomatesالمفتوح وعلى الرغم من كونها من الحيوانات الجوفية 

صغيرة  مملوءة بالقلب واألعضاء التكاثرية ,والتجويف الجسمي الرئيسي عبارة عن تجويف دموي 

Hemocoel اء الجسم الداخلية . يمر من خالله الدم والسائل الجوفي إلى معظم اجز 

التنفسية كحامل لألوكسجين والقلب يتكون من  Hemocyaninالدم يحتوي على صبغة الهيموسيانين     

 زوج أو أكثر

من األذينات التي تستلم الدم المؤكسج من الغالصم وتدفعه إلى الشريان الرئيسي الذي يفتح في التجويف  

ج الفضالت خارج الدم ودفعه في التجويف كيوريا ,وهناك زوج من الدموي ويقوم األذينين أيضا بترشيح نوات

النفريديا المرتبطة بالتجويف تقوم بإستخالص الفضالت من اليوريا ودفعها في أنابيب تقوم بطرحها في 

 تجويف الجبة.                    

د من الغالصم وأحيانا غلصم معظم النواعم تمتلك زوج واح         Respiratory system     الجهاز التنفسي

واحد فقط وتكون الغالصم ذات شكل ريشي وفي بعض األنواع لها خيوط على جانب واحد مما يقسم تجويف 

الجبة إلى جزء لدخول الماء بالقرب من القعر وإلى جزء لخروج الماء بالقرب من القمة وهذه الخيوط لها 

خالل تجويف الجبة واألخران يساعدان في تنظيف الغالصم  ثالثة أنواع من األهداب أحدهما يحرك تيار الماء

 ,ولكل غلصم هناك وعاء دموي يرتبط بالتجويف الدموي ووعاء دموي أخر إلى القلب .

غالبية النواعم لها فم عضلي         Digestive system and Excretion    الجهاز الهضمي واإلبراز

سنان الكايتينية ويقوم بسحق وتمشيط الطعام )البكتريا الذي يحمل عدة صفوف من األ Radulaومبرد 

والطحالب ( من الصخور وهذا المبرد يرتبط مع عضو ساند غضروفي .       الفم في النواعم يحتوي أيضا 

على غدد تفرز مخاط غروي لأللتصاق بالطعام وأن حركة األهداب تحرك المخاط بإتجاه المعدة ولهذا فأن 

سلة طويلة ,وهناك نتوء ضئيل جدا يربط النهاية الخلفية المدببة للمعدة في األمعاء المخاط يكون بشكل سل

وقبل وصول المخاط له فأن حامضية المعدة تجعل المخاط أقل لزوجة مما يساعد  Prostyleالخلفية يسمى 

فع على تحرر الجزيئات منه .  جزيئات الغذاء تخزن بواسطة مجموعة أخرى من األهداب التي تقوم بد

بينما الجزيئات الكبيرة خاصة المواد الغذائية  Prostyleالجزيئات الصغيرة خاصة العناصر المعدنية إلى نتوء 

فتدفع إلى األعور المعدي لتتم عملية الهضم ويتم طرح الفضالت الناتجة من خالل المخرج الذي يقع في 

على الرغم من أن الرأس غير واضح فأن  تجويف الجبة بالقرب من الجهة الخلفية .     في ثنائية المصراع

 الفم يحتوي على لوامس شفوية )إثنان على كل جانب من الفم (لجمع الفتات من المخاط .

النواعم تمتلك زوجين من الحبال العصبية الرئيسة )ثالثة أزواج         Nervous system   الجهاز العصبي

في ثنائية المصراع ( الحبال الحشوية تزود األعضاء الداخلية باألعصاب والحبل القدمي يزود القدم وكالهما 

تمثل مراكز سيطرة موقعية في األجزاء المهمة من الجسم  Ganglia يمتدان فوق األمعاء ,والعقد العصبية

.معظم العقد العصبية  commissuresتكون مرتبطة بواسطة حزمة من األعصاب الكبيرة والتي تسمى و
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تكون بشكل حلقة عصبية حول المرئ ماعدى العقد القدمية التي تسيطر على القدم وتقع أسفل المرئ وغالبية 

 النواعم لها رأس مع عيون وزوج من أعضاء الحس التي تحتوي على المجسات .

الجهاز التكاثري البسيط في النواعم يعتمد على اإلخصاب                      Reproduction التكاثر            

ومن ثم اليرقة األكثر  Trochophoreالخارجي إذ تنتج البيوض المخصبة ومنها تتكون اليرقة المسماة 

اء التكاثرية في التجويف الذي .    هناك نمطين من األعض Veligerتعقيدا والتي تسمى باليرقة المحجبة 

يكون صغير ويحيط بالقلب ,إذ أن البيوض والحيامن تطرح في هذا التجويف ومنه تقوم النفريديا بنقلها إلى 

تجويف الجبة وأن النواعم التي تعتمد على هذا النمط من التكاثر تبقى على جنس واحد طول حياتها . بعض 

كون خنثية وكالهما يحتاج إلى جهاز تكاثري أكثر تعقيدا .     اليرقة النواعم تعتمد اإلخصاب الداخلي وقد ت

التي تكون بشكل هائمات تتغذى على جزيئات الطعام  Trochophoreاألساسية في معظم النواعم هي 

الطافية بإستخدام حزمتين من األهداب لدفع الطعام إلى الفم الذي يستخدم أهداب كثيرة لدفعه إلى المعدة وأيضا 

 م طرح المواد الغير ذائبة من خالل المخرج بشإستخدام أهداب أخرى .يت

إذ أن  Veliger stageتتحول إلى المرحلة اليرقية المحجبة    Trochophore stageالمرحلة اليرقية     

وهناك أيضا زوج من األهداب الحاملة  Velumحزم األهداب القريبة من الخصل القمية تنمو إلى برقع 

 لتي بواسطتها تسبح اليرقة في الماء وحاال تستقر على سطح الماء وتنمو إلى الشكل البالغ .للفصوص وا

 

إذ تتغذى على الطحالب وهناك  Herbivorousغالبية النواعم هي أكلة النباتات           Feedingالتغذية   

طريقتين ستراتيجيتين سائدة في تغذية النواعم حيث أن البعض تتغذى على األحياء المجهرية الدقيقة 

Microscopic  كالطحالب الخيطية وذلك بإستخدام المبرد لجرف الطحالب من سطح البحر والبعض األخر

ثل النباتات .     هناك بعض اإلستثناءات في كيفية م Macroscopicتتغذى على األحياء المجهرية الكبيرة 

الحصول على الغذاء إذ أن رأسية القدم تكون مفترسة والمبرد يأخذ دور ثانوي بمشاركة الفكوك والمجسات 

يستخدم المبرد في نمط إعتيادي ولكن غذائه يكون .Neopilinaفي الحصول على الطعام ,وكذلك فأن الجنس 

 من النواعم تتغذى على اإلسفنجيات والبعض األخر على الهايدرات . من الطليعيات والبعض 

  

Anodonta grandis                (Giant floater)  المحار )العمالق الطافي (                                  

        

سم ولون الصدفة  ( 19طول صدفة الحيوان التي تمتد من المقدمة إلى النهاية يصل إلى حوالي )        

الخارجي يختلف من األسمر إلى األسمر الفاتح ,أخضر مسمر وأسود مسمر ولونها من الداخل يكون أبيض 

لؤلؤي مع زرقة في اللون ,وردي فاتح أو بلون السالمون .      هذا الحيوان ينتج خطوط نمو متركزة على 

هي فقدان األسنان ووجود المنقار البارز وتكون الجانب الخارجي من الصدفة ومن الصفات المميزة األخرى له 

 الصدفة في األنواع اليافعة ملساء وساطعة وفي األنواع المتقدمة بالعمر تكون خشنة وسوداء وأحيانا متأكلة .

 

غالبية هذه الحيوانات تقوم بترشيح بواسطة السيفونات        ood habits    Fطبيعة التغذية في المحار       

Siphons التي تستخدم لسحب جزيئات المواد العضوية الطافية والتي تكون حيوانات أو نباتات صغيرة وتتم

 عملية فلترة الطعام خارج الماء المتناول بواسطة السيفونات .
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على الرغم من بقاء هذه الحيوانات ثابتة بشكل كامل في القعر الطيني أو الرملي في الجداول والبرك الساكنة   

لبايولوجيين يتوقعون بأن لهذه الحيوانات القابلية على توليد الغازات أو فقاعات الهواء بداخل فأن بعض ا

مع عضلة القدم يمكن مالحظتها   Pedal feedingصدفاتها وتطفو من مكان إلى أخر .اما التغذية القدمية 

 خاصة في اليافعات واألقل عمرا .                  

                                       

 من الجهتين الظهرية والبطنية . .Anodonta grandisالتشريح الداخلي للمحار 

 

 

       Reproduction    التكاثر في  المحار

لم يعرف لحد األن متى تصل هذه الحيوانات إلى مرحلة النضج الجنسي ,إذ أن موسم التكاثر يستمر من      

بداية شهر أب إلى شهر نيسان أو أيار واألجناس تكون منفصلة وهناك بعض األنواع خنثية أو إحادية الجنس 

وأن الذكور تطلق الحيامن مباشرةً إلى .  عدد البيوض الناتجة تختلف باإلعتماد على العمر والظروف البيئية 

إذ يتم إخصاب البيوض الموجودة على   Siphonsالماء واإلنا  تأخذ هذه الحيامن عن طريق السيفونات 

الغالصم في اإلنا  والتي تنمو في جيب واسع إلى أن تكبر في الحجم ثم تطلق إلى داخل الماء .  المرحلة 

التي تكون ذات شكل بيضوي ولها Glochidia Larvaeلق عليها مرحلة اليرقية الحرة الطافية من النمو يط

( ملم ,وعندما تكون هذه اليرقات  0.28-0.33( ملم وإرتفاعها ) 0.31-0.36أشواك ويبلغ طولها حوالي )

تلتصق بغالصم هذه األسماك وتعيش   Carpبتماس مع بعض األنواع من األسماك كالسمك النهري الكارب

بدون حدو  أية أذية لألسماك إذ تستمر بالنمو ثم تترك األسماك وتبحث عن مكان مناسب  لعدد من الشهور

 ( سنوات  1-4لتستقر به وتبدأ بالنمو إلى حيوانات بالغة ,وهذه الحيوانات تعيش من )

     Ecologyبيئة المحار         

الجداول والبرك والبحيرات تتواجد هذه الحيوانات في قعر المياه العذبة كاألنهار الصغيرة وفي  .1

وخاصة في المياه التي تتراوح أعماقها من عدة سنتمترات إلى مترين ,إذ أنها تفضل الترسبات 

 القاعية الرخوة .

هناك العديد من األسماك التي تستخدم كمضائف لهذه الحيوانات خاصة المتواجدة في المياه الدافئة   .2

 .  Carpوالسمك النهري الكارب Buliheadsوسمك البلهد  Catfishمثل سمك السلور

http://www.fws.gov/midwest/mussel/images/mussel_anatomy.html
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يقوم هذا الحيوان بإستهالك النباتات والحيوانات الصغيرة وممكن أن يكون كفريسة للعديد من    .3

 الحيوانات األخرى كالسالحف البحرية والطيور المائية .

هذه الحيوانات لها صدفة نحيفة حتى أن األنواع الكبيرة منها تكون ذات وزن خفيف وقد أوضح  .4

التي تعيش كطفيليات على األسماك  Glochidiaبعض العلماء أن يرقات هذه الحيوانات المسماة 

 تحافظ على هذه األسماك من اإلصابة بالعديد من الطفيليات األخرى المؤذية . 

بر أول أنواع المحار في المياه العذبة التي تختفي عندما تتغير الظروف البيئية أو تقل هذه األنواع تعت  .1

كالجفاف ,الفيضانات والتلو  الذي يكون مفاجئا أو يستمر لفترة طويلة مما يؤثر على مجتمعات هذه 

ن الحيوانات إذ أن وجود هذه الحيوانات بصحة جيدة يعني أن البيئة المائية تكون صحية لإلنسا

 والحيوانات األخرى .

 (Helix aspersa ) قوقع حلزون الحدائق   

الرطبة  وينتمي الى صف بطنيات القدم ويعيش في الحدائق واالراضيهو أحد أنواع القواقع األرضية      

 يغطي جسمه جلد فيه اخاديد مملوءة بمادة مخاطية .

 

                                  

 

 

 Helix aspersa حلزون الحدائق   وصف 

(ملم مع  25-35(ملم وإرتفاعها ) 25-40الحيوانات البالغة تحمل صدفة كلسية نحيفة صلبة يبلغ قطرها )

أربعة أو خمسة ظفائر ,والصدفة تكون أحيانا متباينة في اللون ولكن عموما تكون سوداء مسمرةأو ذات لون 

.     الجسم ناعم وذو لون رمادي مسمر ويتراجع بشكل كامل  بني محمر مع خطوط وبقع أو شرائط صفراء

إلى داخل الصدفة عندما يكون الحيوان في حالة غير نشطة أو يكون مهدد بخطر ,وفي أثناء الطقس الحار 

الذي يساعد القوقع في  Epiphragmوالبارد فأن فتحة الصدفة تغلق بغشاء نحيف من المخاط والذي يعرف 

هناك فترتين من السكون يمر بهما الحيوان وتعرفان بفترة                                 .طوبةالمحافظة على الر

ففي فترة السبات الشتوي يتجنب القوقع   Hibernatingوالسبات الشتوي  Aestivationالسكون الصيفي 

 تكون الثلوج عن طريق تغيير مكوناته 

( , أما أثناء السكون   *5c-ع البقاء في درجات حرارة أقل من )اإلزموزية للدم أو اللمف الدموي بحيث يستطي

الصيفي فأن طوق الجبة له قابلية فريدة من نوعها بتغيير نفاذيته للماء وذلك باإلرتباط مع ألية تنظيم أزموزي 

 يفي .مشابهة لتلك التي تالحظ أثناء السبات الشتوي والتي تسمح للقوقع في البفاء لعدة أشهر في السكون الص

في فترات النشاط فأن الرأس والقدم يبرزان إلى الخارج ,إذ أن الرأس يحمل زوجين من المجسات الزوج     

األعلى منهما يمتلك أعضاء حسية شبيهه بالعين والزوج األسفل الذي يكون أصغر يمتلك تراكيب حسية لمسية 

م يقع خلف المجسات ويحتوي على وشمية ,وهذه المجسات بإمكانها الرجوع إلى الرأس عند الضرورة .  الف

 مبرد كايتيني يستعمله القوقع في السحق والتالعب بجزيئات الطعام .

وله مدى واسع  Herbivoreقوقع الحدائق يكون من أكلة النبات  : Helix aspersa بيئة حلزون الحدائق   

,المحاصيل النباتية ,أزهار الحدائق من النباتات المضيفة )إذ أنه يتغذى على النباتات فقط ( مثل أشجار الفواكه

والحبوب .     يعتبر هذا الحيوان كمصدر غذائي مهم للعديد من الحيوانات األخرى مثل اللبائن 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A2KJkK0IwyJP2iIABYSjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12i92pjvp/EXP=1327707016/**http:/www.english-country-garden.com/animals/common-snail.htm
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الصغيرة,الطيور,السحالي,الضفادع ,الحشرات المفترسة والقواقع األرضية المفترسة .      يمكن أن يستخدم 

 ته تعمل كموقع لترسب المعادن الثقيلة السامة مثل الرصاص .هذا القوقع كدليل للتلو  البيئي ألن صدف

 

كما في الرئويات األخرى فأن هذا القوقع يكون خنثي إذ   : Helix aspersa حلزون الحدائق   التكاثر  في 

ينتج كميتات ذكرية وإنثوية والتكاثر عادة يكون جنسي وكذلك فأن اإلخصاب الذاتي يمكن أن يحصل .     خالل 

التناسلية الموجودة خلف   نطفهماعبر الفوهةة التزاوج التي تستغرق عدة ساعات فأن قوقعين يتبادالن فتر

أثناء فترة التزاوج .وبعد   Love dartsوان هذه القواقع تستخدم مايسمى بسهام الحب المجس البصري 

( بيضة    كروية الشكل ذات لون لؤلؤي أبيض توضع في الشقوق في التربة 12إسبوعين تقريبا فأن )

ويكون وضع هذه البيوض على مجهزة بقواقع رقيقة. وبعد اسابيع تفقس لتعطي حلزونات صغيرةالسطحية 

( ملم , وأن القواقع اليافعة 4بيضة حوالي )( بيضة ويبلغ حجم ال12( دفعات سنويا في كل دفعة )6شكل )

  ( سنة حتى تصل إلى مرحلة النضوج . 2- 1تستغرق حوالي )

 

القدم العضلية وهي عريضة  تتم الحركة الزاحفة بواسطة     Helix aspersa حلزون الحدائق   في الحركة 

مخاطية تسهل انزالق الحلزون  وتمنع احتكاكه مع   من االمام وضيقة من الخلف وتحوي القدم غدد تفرز مادة

 مما يفسر وجود خطا المعا وراءه.   سطح االرض

( متر في الساعة ,ويتميز الحيوان بأن  49( سم في الثانية أي حوالي ) 1.3أقصى سرعة للحيوان تصل إلى ) 

 له غريزة قوية في العودة إلى موقع السبات الشتوي بشكل منتظم .

 

 

 

 :Helix aspersa حلزون الحدائق   في اعضاء الحس  

العصبي  طويالن ومجسان قصيران للمس والشم وتتصل اعضاء الحس بالجهاز للحلزون مجسان بصريان

 الراس والقدم والكتلة الحشوية. عقد عصبية موزعة في  الذي يتكون من

  يتغذى الحلزون على اوراق النباتات لذلك يعتبر الحلزون من االفات الزراعية اذا وجد باعداد كبيرةالنه يقضي على اوراقها              -:   التغذية
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 :  يتكون منHelix aspersa حلزون الحدائق    في الجهاز الهضمي

 المعدة   -3     المري -2على الفك العلوي.     االسنان موزعةو   الفم :بداخله  اللسان  والغدد اللعابية-1

 .عند حافة القوقعةالشرج المعي الذي ينتهي بفتحة -4 

 التنفس:

يتم التنفس عند الحلزون بواسطة الرئة التي تفتح عند حافة القوقعة والجلد الرطب يؤمن جزء من االوكسجين 

 ايضا.

  جهاز الدورا ن:

من النوع  وبطين واحد وشرايين توصل الدم النحاء الجسم وجهازالدوراناذينة واحدة  يتكون من قلب  من 

 المفتوح.

تتصل بالفوهة االفراغية  المجاورة للفوهة الشرجية  والفوهة  :  يتكون من كلية وقناة افراغيةجهاز االخراج 

 التنفسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (((32-27)))محاضرة 

 phylum echinodermataشعبة شوكية الجلد   

و starfish أو  sea-starتضم الشوكيات حيوانات بحرية أشهرها نجم البحر 

 .sea-liliesوزنابق البحر  sea-cucumberوخيار البحر  sea-urchinقنفذ البحر 

 -: صفاتها العامة

 تناظر الشوكيات شعاعي في دور البلوغ أما يرقاتها ذات تناظر جانبي -1
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ن بمجموعها هيكلا داخليا تنبثق منه يحوي جدار الجسم صفائح كلسية تكو-1

عادة أشواك مختلفة الأشكال والأحجام .يكون الهيكل في مجموعة خيار البحر 

عبارة عن صفائح صغيرة منتشرة في الجلد لذا فان أجسام هذه المجموعة 

 flexibleمن الشوكيات تكون مرنة 

ي وجود من ابرز الصفات التي تميز الشوكيات عن اللافقريات الاخرى ه-1

 water-vascular systemالمائي -جهاز فريد من نوعه يسمى الجهاز الوعائي

وقناة  radial canalيتفرع منها عدد من القنوات الشعاعية  canalوهو 

تنتهي بصفيحة منخلية.وتتفرع من القنوات الشعاعية  stone-canalصخرية 

الأنبوبية  قنوات دقيقة مستعرضة تنتهي بتراكيب إصبعية تسمى الأقدام

tube feet تكون القناة الدائرية والقنوات الشعاعية وكذلك القناة الصخرية .

 مبطنة بأهداب كثيرة تساعد على إدامة حركة السوائل فيها.

لايوجد في الشوكيات جهاز دوران حقيقي او نفريديا او غيرها من أعضاء -4

 الإبراز

ن القسم الأعظم منه التجويف الجسمي في الشوكيات كبير نسبيا ويكو -5

 مشغولا بجهازي الهضم والتكاثر 

تصنف الشوكيات إلى الأصناف الخمسة 

 -الآتية:

اولا/ صنف النجميات 

Asteroidea  ويكون الجسم نجمي

الشكل او خماسي الأضلاع تقع 

الصفيحة المنخلية من الناحية 

اللافمية من الجسم وتنتهي 

الأقدام الأنبوبية بمحاجم والأمثلة 

 Asteriasا عليه

 Holothuroideaصنف الخيارياتثانيا/ 

الجسم طويل نسبيا وقد يتخذ شكلا 

 بيضويا

يكون جدار الجسم عضليا أما الهيكل 

الداخلي عبارة عن  صفائح صغيرة 

منتشرة في الجلد  وتتحور الأقدام 

الأنبوبية المحيطة بالفم إلى مجسات 

 Holothuriaمثال 

 Crinoideaثالثا/ صنف الزنبقيات 

لاتوجد اشواك في الزنبقيات 

وتكون الأقدام الأنبوبية خالية من 

 Antedonالمحاجم مثال 
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رابعا/ صنف القنفذيات 

Echinoidea شكل الجسم نصف كروي/

او بيضوي أو قرصي لذا فهو خال من 

الأذرع وتنتهي الأقدام الانبوبية بمحاجم 

 Arbaciaمثال عليها 

خامسًا/ صنف الثعبانيات 

ophiuroidea 

يكون الجسم نجمي الشكل 

والأذرع طويلة نسبيا وشبيهة 

بالثعبان من حيث مظهرها 

 ophiuraالخارجي مثل 

 Asteriasنجم البحر 

جسمه نجمي ويوجد على سطحه اللافمي عدد كبير من الأشواك تحيط 

بقواعد الأشواك تراكيب تدعى القديمات الملقطية وهي عبارة عن أشواك 

محورة .تقوم القديمات الملقطية بحماية الغلاصم الجلدية ومنع تراكم 

الشوائب على سطح الجسم .يمتد أخدود الحركة أو المشي على طول الجهة 

من كل ذراع من الأذرع الخمسة وتنبثق من هذه الأخاديد أربعة  السفلى

أما الهيكل الداخلي فيتكون من عدة  tube feetصفوف من الأقدام الانبوبية 

 صفائح كلسية ترتبط ببعضها بواسطة عضلات وألياف رابطة.

 

الجهاز الهضمي :يكون الأنبوب الهضمي قصيرا ويبدأ بفتحة الفم ويتصل 

ؤدي إلى معدة رقيقة الجدران .تتألف المعدة من قسمين الفم بمرئ وي

احدهما كبير يسمى القسم الفؤادي والآخر صغير يدعى القسم البوابي 

.يتغذى نجم البحر على النواعم والأسماك والديدان والقشريات المختلفة يتم 

الاميليز ,proteaseالهضم بصورة أساسية خارج الخلايا والعصارات الهاضمة 

تقوم سوائل  pyloric cecaبيز مصدرها جميعا هو الزوائد البوابية واللاي

الجوف الجسمي بنقل الغذاء المهضوم إلى مختلف أجزاء الجسم أما المواد 

 غير المهضومة فتطرح إلى الخارج عن طريق فتحة الفم.

 

:يعتمد الدوران في الشوكيات بالدرجة الأولى على circulationالدوران 

وما يحويه من سائل ويتم دوران سائل التجويف بتأثير  التجويف الجسمي

حركة اسواط الخلايا المكونة للغشاء البريتوني أما الجهاز الوعائي الدموي 

 فمختزل في اغلب الشوكيات وأهميته في الدوران ضئيلة جدا.

 

    Water vascular systemالجهاز الوعائي المائي                       
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ي تنفرد به شعبة شوكية الجلد يقوم الجهاز الوعائي المائي وهو جهاز حرك

بتوليد ضغط مائي يساعد الأقدام الأنبوبية في أداء وظائفها 

)المشي،الحس،التنفس،مسك الغذاء(يتم تمدد القدم الأنبوبية نتيجة تقلص 

حيث يتدفق الماء في القدم ويلتصق محجمها الكائن في  ampullaحوصلتها 

السطوح والأجسام المختلفة ويرجع الماء إلى الحوصلة بتأثير طرفها السائب ب

تقلصات عضلات القدم فيتحرر المحجم من السطوح التي التصق بها وبذلك 

يمكن أن يغير موقعه على تلك السطوح كلما دعت الحاجة. تنفرد الشوكيات 

بإمتلاكها الجهاز الوعائي المائي أو الجهاز الحركي وهو عبارة عن شبكة من 

القنوات المملوءة بالسائل  و الذي يقوم بوظيفة التبادل الغازي والحركة 

،وهذا الجهاز يمكن الشوكيات من أداء وظائفها بدون شقوق غلصمية كالتي 

 موجودة في ثانوية الأفواه الأخرى .

يتكون هذا الجهاز من حلقة مركزية ،جوف مائي وأذرع أو إمتدادات حركية      

جسم، بالإضافة للمساعدة على توزيع المواد الغذائية شعاعية على طول ال

 في أجزاء جسم الحيوان .

التي تمثل ملحقات هذا   Tube feetيحتوي الجهاز على الأقدام الإنبوبية     

الجهاز والتي تحشر في ثقوب في الهيكل وبإمكانها التمدد أو التقلص 

 س الداخلي .بواسطة إعادة توزيع السائل بين القدم الإنبوبي والكي

 

التنفس:تتنفس النجميات بواسطة حليمات صغيرة تنبثق من جدار الجسم 

وتتألف الحليمة الواحدة من طبقة البريتونيوم من الداخل والبشرة من الخارج 

 وللأقدام الانبوبية دور مماثل لدور الحليمات في عملية التبادل الغازي.

وذلك عن طريق الأجزاء  diffusionالإبراز : يتم التخلص من الفضلات بالتنافذ 

الرقيقة من جدار الجسم كالأقدام الأنبوبية والحليمات التنفسية كما تدل 

الدراسات إن خلايا التجويف الجسمي تلعب دورا مهما في جمع الفضلات 

 وطرحها خارج الجسم.

 أعضاء الحس

 spots-eyeلاتوجد في النجميات أعضاء حس متخصصة ما عدا البقع العينية 

في نهايات الأذرع وقد تقوم الخلايا الحسية الكائنة في البشرة بالاستجابة 

للحوافز الكيمياوية والملامسة والضوء. توجد هذه الخلايا بأعداد غفيرة في 

 محاجم الأقدام الانبوبية وفي المجسات وعلى امتداد حافات أخدود الحركة
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 التكاثر

سيا وذلك بانقسام الجسم إلى شطرين ينمو تتكاثر بعض النجميات تكاثرا لاجن

كل منهما إلى حيوان جديد.الأجناس منفصلة ويتألف الجهاز التكاثري )الأنثوي 

او الذكري( من عشرة أعضاء متفرعة يقع اثنان منها في قاعدة كل ذراع وتفتح 

قد الأعضاء التكاثرية الى الخارج بفتحات مستقلة على جانبي قاعدة كل ذراع.

مليون بيضة في الساعة أما الذكور فينتج الضعف من  133نثى قرابة تضع الأ

الحيامن يتم الإخصاب في الماء تنمو البيضة المخصبة إلى يرقة مجنحة 

bipinnaria .تسبح في البحر مدة من الزمن وتتحول إلى حيوان جديد 

 

 : البتر الذاتي والتجدد

الإخلاف فإذا مااصيب بعطب لنجم البحر القابلية على البتر الذاتي والتجدد و

او تعرض لخطر في احد أقدامه فانه يقطعه وله قدرة فائقة على التجدد 

 ويحتاج نجم البحر لوجود القرص المركزي لإدامة التجدد والاخلاف.

 

 

 

 Holothuroideaصنف الخياريات 

حيث ينتشر بصورة واسعة في أعماق مختلفة في  sea cucumberخيار البحر 

ر ويفضل القاع الرملي للبحار .يتميز الجسم بطوله وشكله جميع البحا

الاسطواني الشبيه بالخيار وتقع فتحة الفم في النهاية الأمامية او النهاية 

الفمية أما المخرج يقع في النهاية الخلفية وتختلف الخياريات عن باقي 

حيوانات شوكية الجلد اذ لايقع سطحها ألفمي على الأرض إنما يضطجع 

 وان على جهة واحدالحي

ة من جسمه الاسطواني وهي الجهة البطنية المسطحة نوعا ما وللحيوان 

سم تبعا للنوع وتظهر على  13-1جسم خماسي السطوح ويتراوح طوله بين 

الجذع أقدام أنبوبية وتوجد فتحة الفم التي تحيط بها دائرة من عشرة مجسات 

الأمامية وبالقرب من قاعدة شجيرية متفرعة بصورة غير منتظمة وفي النهاية 

المجسات يوجد تركيب أملس شبيه بالطوق يدعى المنطوي وفي حالة 

الإحساس بالخطر تسحب المجسات والمنطوي إلى داخل جسم الحيوان 
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بفضل عضلات ساحبة موجودة في منطقة البلعوم ويكون الغلاف المحيط 

 بجسم الحيوان عضليا وسميكا وقويا

مظاهر الحياة :  تتحرك الخياريات ببطئ شديد وكثيرا ماتبقى ساكنة في 

مكان واحد لاتبارحه إلا بعد فترة طويلة وتعيش الخياريات على الكائنات 

الهائمة وخلايا التجويف التجويف الجسمي تهضم الغذاء وتنقل المواد 

سم الغذائية المهضومة من الأمعاء ليتم توزيعها على مختلف أجزاء الج

لكل شجرة تنفسية جذع  respiratory treeوتتنفس بوساطة شجرتين تنفسية 

رئيسي يتصل بنهاية الجهاز الهضمي ويتفرع من نهايته الأمامية عدد كبير من 

التفرعات الثانوية تنتهي هذه التفرعات بحويصلات تتم عن طريق جدرانها 

التوازن المسماة الرقيقة عملية التبادل الغازي وأعضاء الحس تكون أكياس 

statocysts .إضافة إلى أعضاء الحس الموجودة في نجم البحر 

 طرح الاحشاء

عندما يثار خيار البحر تتقلص عضلاته بعنف فيتمزق الجزء الأمامي من جسمه 

ويشرع الحيوان بقذف البلعوم والمرئ والمعدة وجزء من الأمعاء إلى الخارج 

طة بالفم كما يحدث التمزق أيضا كما يتخلص من المجسات المتفرعة المحي

في منطقة المستقيم ويتم التخلص من القناة الهضمية والأعضاء التكاثرية 

وأحدى الشجرتين التنفسية او كلتيهما .يبدو إن طرح الأحشاء مفيد لهذه 

 الحيوانات لأنه يقلل من احتياجاتها الحيوية في الظروف البيئية غير الملائمة.

 التكاثر

صلة يكون العضو التكاثري متفرعا ويقع في التجويف الجسمي الأجناس منف

الحقيقي وتؤدي قناته إلى فتحة صغيرة تقع داخل حلقة المجسات الفمية أو 

بالقرب منها .الإخصاب داخلي وتنمو البيضة المخصبة إلى يرقة صيوانية 

   . Auriculariaتسمى 

 


