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 2022/2021 موسى ،  د. صفاء محمدد.عدنان محاضرات مادة الالفقرٌات النظري 

 محاضرة االولى                         مقدمة فً الالفقرٌات

 

نات التً التمتلك الٌصؾ الحٌوالمارك ( مصطلح صاؼه Invertebrata باالتٌنٌة )*الالفقرٌات 

نات باستثناء الفقرٌات )االسماك والزواحؾ اعمودا فقرٌا لذلك تتضمن هذه المجموعة جمٌع الحٌو

 والثدٌات (.والبرمائٌات والطٌور 

واعتمد العلماء فً تقسٌم الحٌوانات المعقدة على عدة اسس منها *التماثل ** الطبقات المولدة *** 

 % من عالم الحٌوان.97التجوٌؾ الجسمً  وتمثل الالفقرٌات حوالً 

 * والالفقرٌات مٌدان واسع ٌشمل علوم مختلفة ، كعلم االبتدائٌات وعلم الطفٌلٌات وعلم الدٌدان وعلم

  الحشرات وعلم النواعم وؼٌرها .

 

: كانت تعرؾ الالفقرٌات قدٌما بانها حٌوانات خالٌة او لٌس لها مفهوم الالفقرٌات قدٌما

% من مجموع االنواع المعروفة من 97عمود الفقري او عدٌمة الهٌكل الداخلً وكانت تشكل 

% وهكذا تنتمً المجموعتان الى المملكة الحٌوانٌة 3الحٌوانات فً حٌن تشكل الفقرٌات 

Kingdom:Animalia  . 

ً كائنات حٌة خالٌة من العمود الفقري ولكنها تابعة الى عالمٌن عالم : هالمفهوم الحدٌث

اسماه نظام   1969وٌتاكرالحٌوان وعالم الطلٌعٌات وذلك باالعتماد على نظام تصنٌؾ وضعه 

 . AFive KingdomSystemخماسً الممالك 

 

 

 *نبذة عن دور بعض العلماء فً تطور الالفقرٌات

 ٌٌز بٌن الحٌوانات السائدة فً بٌئته منذ العصور القدمٌة ....حاول االنسان منذ القدم التم

 Enaimaالى ذوات الدم ق .م ( قسم الحٌوانات  384- 322) Aristotleأرسطو* فنالحظ ان 

حٌوانات ولودة  -. كما قسمها أالالفقرٌات و الفقرٌات وكان المقصود بها   Anaimaوعدٌمة الدم 

Vivipara            حٌوانات بٌوضة  -بOvipara  كما قسم هذه الكائنات الى حشراتInsecta 

 .  Avesوطٌور  Piscesواسماك  Reptilaوزاوحؾ 

  Apterygotaوؼٌر مجنحة   Pterygota* اما بالنسبة للحشرات فقد قسمت الى مجنحة 

 مجموعة . 11م( فقد قسم الالفقرٌات  ال 1809) Lamark* اما المارك 
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 والمفصلٌات والشعاعٌات .                                 Molluscaم( فقد قسم الالفقرٌات الى النواعم 1816اما كوفٌٌر )

 م( فقد قسم الدٌدان الى 1851اما كارل فوكت )

    Platyhelmiaدٌدان مسطحة  -Rotatoria   3دٌدان دوارة  -Annelidae    2دٌدان حلقٌة  -1

  Nematelmiaدٌدان خٌطٌة  -4

 ئات اساسا لتصنٌؾ الحٌوان .ٌ* اما الجاحظ فً حوالً القرن التاسع المٌالدي فقد اتخذ العادات والب

اب والنعم وم( فقد صنؾ الحٌوانات البرٌة الى خمس مجامٌع هً الد 1283 -1203* اما القزوٌنً )

 والسباع والطٌور والحشرات .

 المائٌة الى رئوٌات والرئوٌات .* كما قسم الحٌوانات 

**اما لٌناٌوس فقد صنفها الى ستة اصناؾ هً : اللبائن والطٌور والبرمائٌات واالسماك والحشرات 

 والدٌدان.

 

 *** المراتب التصنٌفٌة***

المتقاربة من حٌث الصالت التطورٌة فً جنس واحد نطلق علٌها  Speciesعند تجمع االنواع 

Genus س المتماثلة فً عائلة واحدة ،وتوضع االجناFamily  وتتكون الرتبة ،Order  من مجموعة

بٌن عدد من الرتب ، وتتكون  Classعوائل تشترك فً صفة اساسٌة او اكثر ، وٌجمع الصنؾ 

 من مجموعة من الشعب . Kingdomمن مجموعة اصناؾ وتتألؾ المملكة  Phylumالشعبة 

 

 *** Species*** مفهوم النوع 

 تعرٌؾ واحد للنوع محددالٌوجد 

*اعتقد لنٌاٌوس بنظرٌة ثبوت االنواع واطلق علٌه بالمدلول النمطً للنوع : وٌعنً ان نمط اي نوع 

 عبارة عن عٌنة واحدة تعطً مدلولٌة ذلك النوع وقد سادت هذه النظرٌة فترة طوٌلة .

 النوع /المفهوم الحدٌث 

ما بٌنها تحت الظروؾ الطبٌعٌة وتنجب جٌال خصبا وٌقصد به مجموعة من االفراد تمتاز بالتزاوج فٌ

وتستطٌع افراد هذا الجٌل ان تتزاوج وتنتج جٌال خصبا وٌطلق على هذا المفهوم للنوع بالمفهوم 

 التناسلً او التكاثري . 
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 الممالك الحٌاتٌة

 التصنٌفً القدٌم .*تقسم االحٌاء او الكائنات الحٌة سابقا الى مملكتٌن  )حٌوانٌة و نباتٌة ( حسب نظام 

والذي  A five Kingdom Systemبالنظام خماسً الممالك اما النظام التصنٌفً الجدٌد والذي سمً 

( فقد قسم للكائنات الحٌة الى خمسة  ممالك او عوالم لعدة 1969) R.H Whittakerأقترحه وٌتاكر 

 اسباب :

 

 

 الخماسًاالسباب التً اعتمدها وٌتاكر فً تقسٌمه لنظام 

 Multicellularمن عدة خالٌا  -unicellular    Bخلٌة واحدة  - A تركٌب الجسم : 

كائنات تحوي خالٌا      – prokaryote   Bكائنات احادٌة الخلٌة ذات نوى بدائٌة  -Aنوع الخلٌة :      

  Eukaryoteحقٌقٌة

 وجود كائنات لها صفات مشتركة بٌن الحٌوان والنبات        

                 Anautotrophicتؽذٌة ؼٌر ذاتٌة  -Autotrophic(photosynthetic  )Bتؽذٌة ذاتٌة  -Aنوع التؽذٌة        

        (Heterotrophic وهً تنقسم الى )رمٌة  -1saprophytes  2-  ابتالعٌةIngenstion  

 وجود الجهاز العصبً او انعدامه       

 وجود الخٌوط المؽزلٌة       

 

 جدول الصفات التً تتمٌز بها كائنات بدائٌة النواة وحقٌقٌة

 Prokaryote Eukaryote الصفة

 النواة جٌدة التكوٌن ولها نوٌة وؼالبا مركزٌة النواة مبعثرة بالساٌتوبالزم النواة

 وجود الؽالؾ النووي الؽالؾ النووي ؼٌر موجود الؽالؾ النووي

 بروتٌنRNA+الكرموسوم اكثر من واحد وٌتكون من  فقط RNAالكرموسوم مفرد ٌتكون من  الكرموسوم

 وجود كل العضٌات الخلوٌة )اجسام كولجً ، العضٌات معظمها مفقودة ماعدا الراٌبوسومات العضٌات الخلوٌة 
 راٌبوسومات وؼٌرها (

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 AFive Kingdomوالذي ٌسمى نظام خماسً الممالك  R.H.Whittakerالنظام التصنٌفً الجدٌد الذي وصفه 

System 

 فٌتكون من 

1- Monera  عالم )مملكة ( االوالً )االبتدائٌات( وتقسم الى 

-A Archaebacteria . البكترٌا المخمرة التً التصنع ؼذائها بنفسها بل تمتصه : 

B- Eubacteria :  بكترٌا حقٌقٌة لها اصباغ تشبه الكلوروفٌل 

2- Protista  عالم )مملكة( الطلٌعٌات وتقسم 

A-  طلٌعٌات الشبٌهة بالحٌواناتzoo-like Protista  

وسوطٌات حٌوانٌة  ciliphoraوحاملة االهداب  sarcodinaوتحوي عدة شعب منها اللحمٌات 

zoomastiginia 

 sporozoaوالسبورٌات 

B -  الطلٌعٌات الشبٌهة بالنباتplant- like Protista 

والذهبٌات  Euglenophytaوالٌوؼلٌنٌات  chlorophytaوتضم شعب عدٌدة منها شعبة الخضراوات 

Chryophyta  والحمراواتRodophytao  

C –  الطلٌعٌات الشبٌهة بالفطرٌاتfungi - like Protisa  

 Oomycotaوالؽروٌات  Myxomycotaوتضم شعبة المخاطٌات 

حقٌقٌة النواة  multicellular: تتمٌز كائناتها انها متعددة الخالٌا Fungiعالم )مملكة ( الفطرٌات  – 3

Eukaryotic  وؼٌر ذاتٌة التؽذٌةHeterotrophic   ومن االمثلة علٌها 

A -  العرهون او عش الؽرابMushrooms         B -  العفنFungus  التؽذٌة وتكون اما رمٌة

saprophytic       او طفٌلٌةparasitic  واؼلبها تتكاثر عن طرٌق االبواغsporos   والتً تكون اما بسٌطة

 التركٌب او متعددة الخالٌا 

 وتمتاز بانها متعددة الخالٌا حقٌقٌة النواة وذاتٌة التؽذٌة وتضم  Plantae :Kingdom عالم )مملكة( النباتٌة - 4

A -  الطحالب المتقدمةAdvanced alge  

B - الشنات اmossos  
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C –  الحزازٌاتBryophytes 

D –  السوطٌات  –النباتات الوعائٌة وتقسم  أFerns       النباتات البرٌة  –بLand plants  وتقسم الى 

 عارٌة البذور  – 2مؽطاة البذور    – 1

 

  K. Animaliaالمملكة الحٌوانٌة  – 5

وتتمٌز كائنات هذه المملكة ان اجسامها * متعددة الخالٌا ** حقٌقٌة النواة ***ؼٌر ذاتٌة التؽذٌة )متبانٌة( 

Heterophic  

 

% 3% من المملكة بٌنما الفقرٌات تصل نسبتها فقط 97والتً تشكل Invertebrateوتضم الالفقرٌات 

vertebrate  شعبة  30وتشمل شعب عدٌدة تصل الى قرابة. 

 ضح الجدول االتً شعب وبعض اصناؾ المملكة الحٌوانٌة.وٌو

 الشعب الحٌوانٌة الممٌزات 

 * ٌطلق على الشعب الثالث تسمٌة البعدٌات
   metazoan 

 *اجسامها عبارة عن تجمع خلوي 
 *متعددة الخالٌا 

        Phylum: Mesozoa-1 الحٌوانات الوسطٌة 

        Phylum: Placozoa -2الحٌوانات الصفٌحٌة

                     Phylum: Porifera -3المسامٌات 

 * متعددة الخالٌا )حقٌقٌة النواة (
 Diploblastica*ثنائٌة الطبقة 

 * تناظرها جانبً
 Acoelomataعدٌمة الجوؾ الجسمً 

4-Phylum:Cnidaria (Coelentrata)             

 الالسعات )امعائٌة الجوؾ(
                 Phylum:Ctenophora-5المشطٌات 

 

 * ثالثٌة الطبقات 
 *تناظرها جانبً 

 *عدٌمة الجوؾ الجسمً 
 

 Phylum:Platyhelminthes-6الدٌدان المسطحة 

 Phylum: Nemertina -7دٌدان خرطومٌة الجوؾ

Rhynchocola                                   or  

  pseudocoelomata*ذات جوؾ جسمً كاذب 

 *التناظر جانبً 
 *ثالثٌة الطبقات

 Phylum:Nematoda              -8دٌدان خٌطٌة 
 Phylum:Nematophora-9    دٌدان شعرٌة  

 Phylum:Acanthocephala-10   شوكٌة الراس

 -Phylum:Kinorhyncha : 11متحركة الخرطوم

 Phylum:Gastrotricha 12-بطنٌة االهالب     

 Phylum:Entoprocta-13       داخلٌة المخرج

 
 * ٌطلق على هذه المجموعة من الشعب بابتدائٌة االفواه 

Protostomia   اي ٌنشأ من فتحة البالستوال 

Blastopore  

 Phylum:Annelida               -14 دٌدان حلقٌة 

 Phylum:Spinculida               -15 االنبوبٌات

 Phylum:Echinoroida           -16 الثعبانٌات 
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 *المخرج جدٌد فً تكوٌنه 
 *ذات جوؾ جسمً حقٌقً 

 *تناظرها جانبً 

  Phylum: Priapulida               -17 بٌرابٌولٌدا
 Phylum:Pogonophora          -18الملتحٌات 

 
 *ذات جوؾ جسمً حقٌقً 

 
 *اجهزة جسمٌة متطورة وؼددهضمٌة ملحقة

 

  Phylum:Pentastomida  -19 خماسٌة االفواه
 Phylum: Tardigrada -20بطٌئة الخطى        

 Phylum:Arthropoda       -21 مفصلٌة االقدام 

 Phylum:Onychophora  -22 المخلبٌات        

 Phylum:Mollusca-23النواعم )الرخوٌات(      

 

 *وهً من ابتدائٌة االفواه ولها صفات من ثنائٌة االفواه 

  Lophophoraوتسمى بالعرفٌات 

 ولها مجسات تحٌط بالفم فً المنطقة الراسٌة
 *جوؾ الجسم حقٌقً 

 Phylum:Phoranida                 -24الفورانٌدا 

 Phylum:Ectroprocta   -25 خارجٌة المخرج 

 Phylum:Brachiopoda      -26 ذراعٌة االقدام

 

 Deutrostomida*ثانوٌة االفواه 

 أ الفم من فتحة البالستوال*الٌنش
 فقط المخرج ٌنشأ من فتحة البالستوال

 Phylum:Echinodermata  -27 شوكٌة الجلد 

 Phylum:Chaetognatha        -28 هلبٌة الفك

 Phylum:Hemichordata   -29 نصفٌة الحبل

 كانت تعتبر من الحبلٌات لكن ظهر ان هذا الحبل 
 انبعاج معوي هو ارتداد من القناة الهضمٌة وهو

 Phylum:Chordata                  -30 الحبلٌات Sub-Phylumوتضم ثالثة شعب ثانوٌة 

  Sub-Phylumوتضم ثالثة شعب ثانوٌة                                   

  Urochordata  -1                      من الالفقرٌات           ذٌلٌة الحبل              

 Cephalochordata-2راسٌة الحبل                                  

 Veretebrate -3 الفقرٌات                                            

 وهً عشرة اصناؾ الالقحفٌات  ،الالفكٌات ،والكالبٌات ، واالسماك االولٌة ، واالسماك الؽضروفٌة والعظمٌة 

 ٌور واللبائن .والبرمائٌات والزواحؾ والط

 اهمٌة الالفقرٌات

 االهمٌة الؽذائٌة  -1

 تعد الالفقرٌات مصدرا ؼذائٌا مهم فً كثٌر من بلدان العالم من االمثلة علٌها : 

 Arthropodaشعبة مفصلٌة االقدام الروبٌان والسرطان     

 Molluscaشعبة النواعم  المحار والقواقع واالخطبوط

  Echinodermataشعبة شوكٌة الجلد  خٌار البحر          
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 االهمٌة االقتصادٌة -2
A- : ٌعد بعض انواع الالفقرٌات مهم اقتصادٌا وذلك من خالل انتاج مواد نافعة مثل 

 صنؾ الحشرات شعبة المفصلٌات  انتاج الحرٌر الطبٌعً 

 Poriferaشعبة المسامٌات  االسفنج الطبٌعً 

 Cnidariaشعبة الالسعات   المرجان      

 شعبة النواعم اللؤلؤ     

B –  تعمل بعضها على زٌادة االنتاج الزراعً من خالل 

 نقل حبوب اللقاح بواسطة الحشرات )النحل والفراشات (  تلقٌح االزهار 

C –  ٌعمل بعضها على خصوبة التربة مثل 

 انتاج الدبال    تعمل دودة االرض      

      تعمل انفاق فً التربة                             

 تفتت التربة وتقلبها                          

- D  تعمل بعضها كافات زراعٌة خطٌرة مثل الجراد والسونة وؼٌرها من الحشرات 

 االهمٌة العلمٌة :   – 3

 تستخدم الالفقرٌات فً التجارب العلمٌة واالبحاث والدراسات المختبرٌة وذلك لعدة اسباب :

A –  صؽر حجمها وسهولة التعامل معها عكس الفقرٌات التً تمتاز بكبر حجمها 

B-   قصر دورة حٌاتها فقد تحصل على عدة اجٌال فً ؼضون ساعات قلٌلة او اٌام  اما الفقرٌات فقد

 تحتاج الى اشهر او سنٌن .

C – . بساطة تركٌب اجسامها اذا ما قورنت بالفقرٌات 

 االهمٌة الطبٌة – 4

A-  تسبب امراض مهلكة فتاكة تصٌب االنسان والحٌوان والنبات 

Plasmodium   ٌسبب المالرٌا 

Fassiolea hepatica   تلٌؾ الكبد 
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Nosema   اسهال فً دودة القز والنحل 

 تصٌب الحمضٌات / النباتات    الدٌدان الخٌطٌة

B –  تعمل كمضائؾ ثانوٌةSecondary hostes  وناقالت لهذه الطفٌلٌات 

 التٌفوئٌد والمالطا  الذباب  

 المالرٌا  البعوض 

 انواع من الدٌدان الخطٌرة القواقع والقشرٌات 

اضافة المراض خطٌرة اخرى كالبهارزٌا الطاعون               البرؼوث 

            ومرض النوم
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 الالفقريات النظري الثانية محاضرة العنوان 

 
 
 
 
  Protozoaشعبة االبتدائيات 
 
 
 
 اعداد

 د. صفاء محمد        د. عدنان موسى
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  Kingdom: Protistaمملكة الطلٌعٌات 
 

 
 sub kingdom :Protozoaبعضهم المملكة الثانوٌة الطلٌعٌات    *

       Phylum :Protozoaشعبة االبتدائٌات 

Protozoa  فً االؼرٌقٌة(Protos  ، ًابتدائ =Zoon  ) حٌوان 

 خلٌط ؼٌر متجانس من الالفقرٌات .انها ( على  1818) Goldfusصاؼها   -

( ان جسم الحٌوان االبتدائً ٌتكون من خلٌة 1839)  Vonsieboldاما فون سٌبولد  -

 Acellularلكن هناك بعض العلماء اطلق علٌها بعدٌمة الخالٌا  unicellularواحدة 

تامة الخلٌة اذ تقوم الخلٌة  Holocellularاجسامها ؼٌر مقسمة الى خالٌا او ٌطلق علٌها 

قوم بها جسم الكائنات متعددة تاالفعال الحٌوٌة التً بجمٌع المتكونة لجسم االبتدائٌات 

 الخالٌا كالحركة والتنفس والتؽذٌة والحس والتكاثر .

 بتدائٌات س/ اٌهما افضل استخدام لتعبٌر عن اال

A: unicellular              B:acellular          C:Holocellular  

وذلك ألن االبتدائٌات كائنات بسٌطة التركٌب اال انها معقدة  unicellularالجواب : 

فسلجٌا عند مقارنتها بالحٌوانات المتعددة ذات االجسام المعقدة )متطورة ( والتً تقوم 

 ما للحٌوانات متعددة الخالٌا .بوظائؾ مشابهة الى حد 

 الممٌزات العامة لالبتدائٌات )االوالً (

تعد االبتدائٌات )االوالً ( أكثر الحٌوانات بساطة وبدائٌة واؼلبها صؽٌرة جدا الترى  -1

 بالعٌن المجردة بل تحتاج الى مجهر لدراسة تركٌبه .

ألن اجسامها ؼٌر مقسمة الى خالٌا  acellularتدعى االوالً بالحٌوانات الالخلوٌة  -2

ألن اجسامها تتكون من خلٌة واحدة فقط والتً  unicellularكما تسمى أحادٌة الخلٌة 

 تؤدي جمٌع االفعال الحٌوٌة.

 او معدوم . radiataاو شعاعً  Bilateria *التناظر فٌها مختلؾ  فقد ٌكون جانبٌا  -3
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شكل مستعمرات وتقطن فً بٌئات مختلفة فمنها تعٌش االوالً اما بهٌئة منفردة او قد ت -4

 ما ٌعٌش فً المٌاه العذبة او البحرٌة او التربة الرطبة .

اشكالها مختلفة جدا فمنها الكروي والبٌضوي والبوقً والقرصً والطوٌل والناقوسً  -5

 واالسطوانً والمؽزلً او قد التمتلك شكل ثابت بل ٌتؽٌر باستمرار .

 ectoplasmى طبقة برتوبالزمٌة خارجٌة تسمى االكتوبالزم اجسامها مقسمة ال -6

 . pellicleوتحاط من الخارج بؽشاء خلوي قد ٌكون رقٌق او ٌحاط بالجلٌد 

او قد تمتلك هٌكل داخلً  shellsمعظمها عارٌة وبعضها مؽطى بقشور  -7

endoskeleton . 

ى بالطرٌقة الحٌوانٌة ٌتؽذ فً االبتدائٌات متباٌنة فمنها ما nutritionالتؽذٌة  -8

holozoic  وبعضها بالطرٌقة النباتٌة holophytic االخر بالطرٌقة الرمٌة وبعضها

saprozoic  قة المختلطة ٌكما ان بعضها االخر بالطرmixed  كأن تجمع بٌن طرٌقتٌن

وضمن الفجوات الؽذائٌة  intracellular digestionوٌحدث الهضم داخل الخالٌا 

food vacuoles . 

من خالل السطح العام   diffusionبطرٌقة االنتشار  respirationٌحدث التنفس  -9

 للخلٌة .

فٌها عن طرٌق عضٌات خاصة كالفجوات المتقلصة   excretionٌتم االبراز  -10

contractile vacuoles روجٌنٌة تالتً تقوم بالتخلص من الماء الزائد والفضالت الن

 او عن طرٌق االنتشار .السائلة وطرحها خارج الجسم 

او  flagellaاو اسواط  pseudopodiaتتحرك االوالً بواسطة اما اقدام وهمٌة  -11

او قد تكون عدٌمة الحركة وتعتبر هذه الصفة مهمة فً تصنٌؾ هذه الشعبة  ciliaاهداب 

. 

وتضم  asexualوالالجنسٌة  sexualتتكاثر االبتدائٌات بالطرٌقتٌن الجنسٌة  -12

 الالجنسٌة التكاثر بها جمٌع االوالً اربعة طرق وهً : الطرٌقة

- a    التبرعم    budding   

  b – ( االنقسام الثنائً البسٌطsimple binary fission)الطولً او المستعرض( ) 

(longitudinal or transverse  ) 
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c    -  االنقسام المضاعؾmultiple fission  

   d-  ًاالنقسام السا ٌتو بالزمplasmotomy  

االقتران  -conjugation   Bاالخصاب المتبادل  -Aاما التكاثر الجنسً فتضم طرٌقتٌن 

syngamy 

 Classification  of Protozoaتصنٌؾ االبتدائٌات 

  Class:Zoomastigina or Mastigophoraصنؾ السوطٌات الحٌوانٌة  -1

  Trypanosomaمثال علٌها 

 Sarcodina  or Rhizopoda: Classصنؾ اللحمٌات  او جذرٌة االقدام  -2

 Amoeba proteusمثال علٌها االمٌبٌا 

  Class: Sporozoaصنؾ السبورٌات  -3

 Plasmodiumمثال عٌها البالزمودٌوم 

 :Ciliata or Ciliophora Class صنؾ الهدبٌات  - 4

  Paramecium caudateمثال علٌها 

 

  Class: Caryoblasteaنووٌة البراعم صنؾ  -5

 Pelomyxaمثال علٌها 

 الهٌئة والحجم لالبتدائٌات

االبتدائٌات اختالفا كبٌرا فمنها الكروٌة والبٌضوٌة والطولٌة  formتختلؾ هٌئة  

وبعضها اجسامها مرنة فال توجد لها هٌئة ثابتة وال تناظر معٌن وكذلك حجمها ٌتؽٌر تبعا 

لكمٌة الؽذاء ونوعه وٌتؽٌر شكله من المؽزلً او بٌضوي حسب نوع الؽذاء وقد ٌكون 

 Giardiaكما فً  Bilateral symmetryثابت الشكل والتناظر فٌها ٌكون جانبً 

كما فً اؼلب االبتدائٌات   Goniumكما فً Radial symmetryوالتناظر الشعاعً 

فان احجامها صؽٌرة جدا الٌمكن رؤٌتها اال باستعمال المجهر عدا بعض انواع 

 10الشعاعٌات والمخرامات فقد ٌصل قطر القشرة المؽلفة لبعض افراد هذه المجموعة 

 .  سٌنتمترات
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 لالبتدائٌات Nucleus   النواة

 تتألؾ النواة فً االبتدائٌات من المكونات االساسٌة  

A -         الؽشاء النووي 

 B-  الكروماتٌنchromatin  وٌحوي علىRAN  وDNA  

- C    البالستٌنPlastin  الذي ٌمتص االصباغ الحامضٌة 

 D – . العصٌر النووي 

 

 ( ٌوضح تركٌب النواة1شكل)                                     

  

 انواع النوى فً االبتدائٌات من حٌث الهٌئة والحجم والتركٌب

A-  ًحوٌصلVesicular  فٌها تكون المادة الكروماتٌنٌة بشكل حبٌبات صؽٌرة منتشرة :

وتحوي النواة على  والؽشاء النووي ٌكون واضح فً كمٌة كبٌرة من العصٌر الخلوي 

 النوٌة وهً على نوعٌن 
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1 – plasmosome  خالٌة من المادة الكروماتٌنٌة 

 2 – karyosome . ٌتألؾ من المادة الكروماتٌنٌة كما فً نواة السوطٌات واللحمٌات 

 

B –  مكتنزCompact :  تحوي على كمٌة من المادة النووٌة وقلٌل من العصٌر النووي

 .والؽشاء النووي ؼٌر واضحمثل النواة الكبٌرة فً اؼلب الهدبٌات 

 Cytoplasmالساٌتوبالزم 

وهو القسم البروتوبالزمً الكائن خارج النواة ، وٌتركب من نظام ؼروي ، قد ٌكون 

 الفجوات وهو عدٌم اللون وٌقسم الى قسمٌن متجانس فً قوامه او ذا حبٌبات ، تنتشر فٌه 

 

A-  االكتوبالزمEctoplasm:  شفاؾ متجانس القوام ٌشؽل المنطقة الخارجٌة من الجسم 

B –  االندوبالزم Endoplasm اكبر حجم واكثر سٌولة من االكتوبالزم وٌحوي على :

 حبٌبات وعدد من الفجوات وٌشؽل المنطقة الداخلٌة من الجسم .

 

 **أؼلفة الجسم **

معظم االبتدائٌات تكون عارٌة وخصوصا فً اؼلب انواع اللحمٌات  الؽشاء البالزمً * 

وهو ؼشاء مرن ٌسمح لها  plsmamembraneفقط تكون محاطة بالؽشاء البالزمً 

 بالحركة االمٌبٌة . 

 **pellicle  الجلٌد وهو عبارة عن ؼالؾ رقٌق ٌؽطً جسم الخلٌة وٌتسم بالقوة

 مرونة وٌقع تحت الؽشاء البالزمً .وال

 *** ثمة اؼلفة واقٌة اخرى ) ال تلتصق بالجسم التصاق وثٌق ( اهمها  

 الموجودة فً المخرمات وتكون القشرة على انواع  Shellالقشرة 

وفً ؼٌرها من وتوجد فً المخرمات تتكون القشرة من السٌلٌلوز * فً السوطٌات 

القشور من حبٌبات الرمل الصؽٌر وقشور وفً بعض انواع االبتدائٌات تكون  الكاٌتٌن
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وفضالت اخرى وذلك بلصق هذه المواد ببعضها بواسطة مادة كاٌتٌنٌة ٌفرزها الدٌاتوم 

 التلتصق بالجسم التصاق وثٌق. وقشور كلسٌة Diffingiaالحٌوان نفسه مثل 

 

 Locomotor organellaeعضٌات الحركة 

 flagellaواالسواط  pseudopodiaاالقدام الوهمٌة عضٌات الحركة فً االوالً تشمل 

 . ciliaواالهداب 

: عبارة عن امتدادات او بروزات بروتوبالزمٌة pseudopodia االقدام الوهمٌة  -1

 مؤقتة او شبه دائمٌة وتوجد فً صنؾ اللحمٌات وتكون على اربعة انواع .

A-  االقدام الفصٌةLobopodia  تكون نهاٌتها عرٌضة ومستدٌرة كما فً االمٌبٌا :

فً االندوبالزم  مركزٌة وتحتوي على منطقة Amoeba proteusالحرة            

 . ومنطقة محٌطٌة فً االكتوبالزم

ecto 

 

B - االقدام الخٌطٌة :  Filopodia  وهً امتدادات خٌطٌة تتركب بصورة اساسٌة من

االكتوبالزم وقد تتشعب القدم الخٌطٌة الى فروع اصؽر تبقى منفصلة عن بعضها مثال 

 .Euglypha فً الجنس 

 end ecto 

   

- C  االقدام الجذرٌةRhizopodia  وتسمى اٌضا باالقدام الشبكٌة :Reticulopodia 

عبارة عن امتدادات خٌطٌة نحٌفة من االكتوبالزم تتفرع وتلتقً تفرعاتها مع بعضها 

 . Enphidiumالبعض كما فً 

 

 

- D االقدام المحورٌةAxopodia  وهً شبه دائمٌة )خالفا لالنواع السابقة( تتكون من :

 . Actinosphaeriumقضٌب محوري محاط بؽشاء ساٌتوبالزمً كما فً 

endo 
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وهً امتدادات خٌطٌة رفٌعة طوٌلة قلٌلة العدد وٌتكون السوط :  Flagellaاالسواط  -2

طوٌل ٌتمتع بمرونة عالٌة وٌتكون من تسعة ازواج من  axonnemeمن خٌط محوري 

تظهر على  outer sheathالطوٌلة المحٌطٌة المحاطة بؽالؾ خارجً  fibrilsاللٌفٌات 

من اللٌفٌات الطوٌلة المركزٌة المنفردة المحاطة  شكل اسطوانة وٌظهر فً منتصفها زوج

وٌنشأ الخٌط المحوري من حبٌبة مكتنزة تعرؾ بالجسم   inner sheathبؽالؾ داخلً 

 -1. ٌبلػ عدد االسواط بٌن  kinetosomeاو الجسٌمة الحركٌة  basal body القاعدي

 او اكثر . 8

ثٌرة العدد عادة وتنشأ من منطقة عبارة عن امتدادات قصٌرة نحٌفة ك : Cilliaاالهداب 

االكتوبالزم وتترتب فً صفوؾ طولٌة او مائلة او حلزونٌة وٌنشأ الهدب من الجسم 

 القاعدي او الجسٌمة الحركٌة تنشابه االهداب واالسواط من حٌث التركٌب . 

 االختالؾ بٌن االهداب واالسواط

 االهداب تكون عادة اقصر من االسواط واكثر عدد منها  -أ

فً الهدبٌات الٌرتبط الجهاز الهدبً بالنواة بٌنما فً السوطٌات ٌرتبط بالجسم  –ب 

 الحركً .

تختلؾ االسواط عن االهداب فً حركتها ٌمكن لالهداب تكوٌن عضٌات حركٌة  –ج 

واالؼشٌة المتموجة  membranellesوخاصة عند التحامها ببعضها ومنها الؽشٌات 

undulating membranes  والذؤاباتcirri  . 

اما االسواط تنشأ من جسم قاعدي   basal bodyاالهداب تنشأ من جسٌمة قاعدٌة  -د

 ٌتصل مع جسم جار قاعدي ٌقع بالقرب من النواة .

 

 تركٌب السوط او الهدب

من حٌث التركٌب الداخلً الهدب والسوط متشابهان ، ٌتألؾ السوط من خٌط محوري ٌسمى 

axonemic ركة سرٌعة جدا من اهتزازات وتذبذبات ولهذا الٌمكن رؤٌة السوط فً ٌكون فً ح

 الكائنات الحٌة .
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ٌتألؾ السوط وكذلك الهدب من ؼالؾ خارجً سمٌك نوعا ما ٌدعى الؽالؾ او الؽمد الخارجً 

external sheath  ( مجامٌع مزدوجة من اللٌفات المحٌطٌة 9، تحت الؽالؾ توجد )peripheral 

fibrils وج من اللٌفات ذراعان تمتد الى الداخل ، وكما هناك لٌٌؾ نحٌؾ هو اللٌؾ الثانوي لكل ز

ٌوجد داخله  internal sheath( مفردة ، فً مركز السوط ٌوجد ؼمد محوري داخلً 9الى الداخل )

 زوج منفرد من االلٌاؾ .

ثٌة ، وذلك لدعم السوط اما الجزء القاعدي ٌصبح ترتٌب اللٌفات ثالثٌات بدل الثنائٌات الى لٌٌفات ثال

 بسبب حركته المستمرة.

 Cilia االهداب  -3

عبارة عن امتدادات قصٌرة ورفٌعة فً منطقة االكتوبالزم ، تترتب  ciliumالهدب 

بشكل طولً او حلزونً وتوجد عادة باعداد ؼفٌرة ، ٌنشأ من حبٌبة صؽٌرة منطمرة فً 

والؽشٌات  cirri، تتكون الذؤابات   kinetosomeاالكتوبالزم تسمى الجسٌمة الحركٌة

membranellae  المختلفة من التحام االهداب ببعضها. 

 

 شكل ٌوضح تركٌب السوط او الهدب                              

 

 

 contractile vacuolesالفجوات المتقلصة 

توجد الفجوات المتقلصة او القابضة فً السوطٌات واللحمٌات التً تقطن المٌاه العذبة ،  

اما البحرٌة والطفٌلٌة من هذه االبتدائٌات فتكون عادة خالٌة من الفجوات المتقلصة شأنها 
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شأن جمٌع انواع السبورٌات تحتوي الهدبٌات )عدا بعض الشواذ ( على الفجوات 

 رة او طفٌلٌة تقطن المٌاه العذبة او المالحة .المتقلصة سواء كانت ح

تتكون الفجوة المتقلصة فً االمٌبٌا مثال نتٌجة لتراكم الماء بهٌئة قطٌرات صؽٌرة التلبث 

الى ان تبلػ حجما  Diastoleان تندمج ببعضها لتكون قطرة واحدة ، تكبر هذه القطرة 

زمً المحٌط بالجسم وبذلك ٌتم خالل الؽشاء الساٌتوبال Systoleمعٌنا ثم تنفجر فجأة 

 قذؾ المحتوٌات المائٌة الفائضة الى الخارج . 

وقد تساهم الفجوات المتقلصة اٌضا فً طرح بعض المواد االبرازٌة االخرى كثانً 

والمركبات النتروجنٌة الذائبة كما وٌتم عن طرٌق جدار الجسم  CO2اوكسٌد الكاربون 

 ت .التبادل الؽازي )التنفس( وطرح الفضال

تكون منفردة او متعددة . وقد ٌنتظم  دتختلؾ الفجوات المتقلصة فً الشكل والموقع فق

بصورة شعاعٌة كما فً الجنس  collecting canalsحولها عدد  من القنوات الجامعة 

Paramecium   

 Food vacuolesالفجوات الؽذائٌة 

وكمٌة قلٌلة من السائل او تقع الفجوات الؽذائٌة فً الساٌتوبالزم تحوي دقائق ؼذائٌة 

 الوسط المائً المحٌط بالحٌوان االبتدائً .

ٌة الموجودة فٌها ئتتخذ الفجوات الؽذائٌة فً اؼلب السوطٌات واللحمٌات شكل الكتل الؽذا

، اما فً الهدبٌات فتكون الدقائق الؽذائٌة صؽٌرة عادة وتكون الفجوات الؽذائٌة فً هذه 

 ومتساوٌة فً الحجم تقرٌبا فً الفرد الواحد .الحالة كروٌة الشكل 

فً بعض  االبتدائٌات تسٌر الفجوة الؽذائٌة مع تٌارات الساٌتوبالزم بمسار ثابت ففً 

البرامٌسٌوم مثال تنفصل الفجوة الؽذائٌة فً نهاٌة البلعوم وتسٌر نحو مؤخرة الجسم ثم 

ة المخرجٌة المؤقتة والكائنة تنعطؾ نحو الجهة الالفمٌة وتسٌر فٌها الى ان تبلػ الفتح

وتحصل خاللها عملٌة الهضم ، اما المادة  Cyclosisخلؾ الفم ، تدعى هذه الدورة بال

 ؼٌر القابلة للهضم فتطرح الى الخارج عن طرٌق فتحة المخرج المؤقتة .
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 التكاثر في االبتدائيات

 وهو على اربعة انواع : Asexual reproductionالتكاثر الالجنسً  1-

A-  االنقسام الثنائً البسٌطBinary Fission  :  وفٌه تنقسم الخلٌة )اي النواة

 والساٌتوبالزم ( الى قسمٌن متساوٌٌن تقرٌبا 

B-  التبرعمBudding  : حالة خاصة من االنقسام البسٌط وٌكون الناتج او البرعم أصؽر

الة نادرة بٌن حمن الخلٌة االم وٌبدا التخصص فٌه قبل او بعد انفصاله والتبرعم 

 . suctoriaاالبتدائٌات ماعدا الممصات 

C -  االنقسام المضاعؾMultiple Fission  وٌسمى اٌضا تكوٌن :

، اذ ٌتكون عدة خالٌا من خلٌة واحدة فً ان واحد . فتنقسم   Sporulationاالسبورات

النواة الى عدد كبٌر من النوى )عدة االؾ ( وٌحٌط بكل منها جزء صؽٌر من 

الساٌتوبالزم حٌوان جدٌد . اما ما  الساٌتوبالزم ثم ٌنتج من كل نواة وما ٌحٌط بها من

 ٌتبقى من الخلٌة االم فٌكون مصٌره االنحالل .

D –  ًاالنقسام الساٌتوبالزمPlasmotomy  هو انقسام حٌوان ابتدائً عدٌد النوى :

الى قسمٌن او اكثر دون ان ٌحصل انقسام نووي فً بادى االمر ، وفً هذه الحالة تتوزع 

ة من انقسام الساٌتوبالزم ثم بعد ذلك تنقسم النوى الجدٌدة لتعٌد النوى على الخالٌا الناتج

و   Opalinaالعدد االصلً من النوى الذي كان موجود فً الحٌوان االم المنقسم 

Pelomyxa  

 

 :  Sexual Reproductionالتكاثر الجنسً  - 2

A-  االقترانSyngamy :  اتحاد خلٌتٌن تناسلٌتٌن ٌقصد بهsex cells  ببعضها بحٌث

الحدى الخلٌتٌن بنظرتها فً الخلٌة االخرى تسمى الخلٌة ٌندمج الساٌتوبالزم والنواة 

 كامٌت واالقتران ٌكون على عدة انواع : gameteبالالقحة التناسلٌة الناتجة 

الٌكونان امشاج بل حٌوانٌن ابتدائٌن : اتحاد   Hologamyاالقتران الكلً او التام  -أ

  Copromonasالمشاج كما فً بعض السوطٌات واللحمٌات مثل ٌسلكان سلوك ا

متشابهة بالشكل : ٌحدث عندما تكون االمشاج  Isogamyاالقتران المتشابه  –ب 

  Monocystisمثل لالنقسام المضاعؾ والتً تنشأ او تتكون عادة نتٌجة والحجم 
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مشٌجٌن مختلفٌن فً الشكل والحجم : ٌحدث ففً  Anisogamyاالقتران المتباٌن  –ج 

والكبٌر الساكن ٌعرؾ  الذكري، ٌعرؾ المشٌج الصؽٌر المتحرك بالمشٌج والسلوك 

 .  Volvoxو Plasmodiumكما فً  االنثويبالمشٌج 

اتحاد مشٌجٌن ناتجٌن من : وهو االقتران الناتج عن Autogamyاالقتران الذاتً  –د 

 . Actinophysمثل خلٌة واحدة 

B –  االخصاب المتبادلConjucation  : ٌقتصر على مجامٌع معٌنة من الهدبٌات اذ ٌتم

اتصال مؤقت بٌن حٌوانٌن أبتدائٌن وتبادل فً المواد النووٌة الموجودة فٌهما . وقد ٌتم  

ٌن  ولكنه  ال ٌحصل بٌنهما تبادل فً المواد النووٌة وانما ٌتدائباالتصال بٌن حٌوانٌن  ا

فسه بنفسه وذلك باتحاد النواتٌن )الذكرٌة واالنثوٌة(  المتكونٌن فٌه ٌخصب كل حٌوان ن

 . Cytogamyوٌسمى هذا بالتكاثر او التزاوج الخلوي 

 Plasmogamyاالتحاد السايتوبالزمي 

ٌحدث فٌه اندماج حٌوانٌن او اكثر اندماجا جزئٌا ثم ٌنفصالن دون ان ٌحصل فٌهما اي 

تبادل نووي ، وتدعى هذه الظاهرة باالتحاد الساٌتوبالزمً . وقد ٌكون الؽرض من هذا 

 االتحاد هو التعاون فً القضاء على فرٌسة كبٌرة ال ٌقوى المفترس ان ٌؽلبه بمفرده . 

 

 االبتدائيات تكوين المستعمرات في

: فً االبتدائٌات نتٌجة لعدم انفصال االفراد الناتجة من   Colonyتتكون المستعمرة 

االنقسامات المتكررة فتبقى متصلة ببعضها بواسطة خٌوط بروتوبالزمٌة او تؽلؾ نفسها 

 بؽالؾ جالتٌنً ، تقع المستعمرات من حٌث الشكل فً خمسة  انواع :

وفٌها تنتظم االفراد بهٌئة سلسلة كما فً  :او الخطٌة  Linearالمستعمرة الطولٌة  - 1

Rodiophrya  

تنتظم افراد هذه المستعمرة بهٌئة اشجار متفرعة :  Arboroidالمستعمرة المتفرعة  -2

وٌكون اتصال االفراد اما بواسطة سٌقانها او اؼلفتها او افرازتها الجالتٌنٌة كما فً  

Cladomonas  

وفٌها ٌنتظم عدد قلٌل نسبٌا من االفراد فً مستوى :  Discoidٌة المستعمرة القرص - 3

 . Goniumواحد وتحٌط بها جمٌعا مادة كما فً مستعمرة 
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تتجمع االفراد بشكل كروي وٌحٌط بها ؼالؾ :  Spheroidالمستعمرة الكروٌة  - 4

و  Volvoxجالتٌنً وقد تتصل االفراد ببعضها بواسطة خٌوط بروتوبالزمٌة مثل 

Eudorina  

وهً تجمعات ؼٌر منتظمة قوامها افراد نوع :  Gregaloidالمستعمرة المحتشدة  – 5

واحد )من اللحمٌات عادة( وٌكون االتصال بٌن افراد المستعمرة بواسطة االقدام الوهمٌة 

. 

 

 

 نماذج من االبتدائيات

 Mastigophora:Classصنف السوطيات :                  -1

 :Volvoxالفولفكس  -أ

توجد انواعه فً المٌاه العذبة بشكل مستعمرات كروٌة خضراء اللون وقد تتألؾ 

وتنطمر كلها فً سطح كرة  zooidالمستعمرة الواحدة من االؾ الخالٌا او االفراد 

جالتٌنٌة ، ٌملك كل فرد سوطٌن وبقعة عٌنٌة حمراء وفجوتٌن متقلصتٌن واجساما 

مكان الى اخر بمعونة اسواط افرادها ، وٌمكن تمٌٌز كلورفٌلٌة ، تتحرك المستعمرة من 

مقدمة المستعمرة عن مؤخرتها اذ تكون االولى فً اتجاه سٌر الحركة اي الى االمام دائما 

.تتصل افراد المستعمرة ببعضها البعض بواسطة خٌوط  برتوبالزمٌة تمتد من المادة 

 الجٌالتٌنٌة .

ص فاالفراد االمامٌة ؼٌر قادرة على ٌظهر فً مستعمرة الفولفكس نوع من التخص

 التكاثر ولكنها تكون مزودة ببقع عٌنٌة كبٌرة خالفا لالفراد الخلفٌة . 

 

 



 
 

24 
 

 2022/2021 موسى ،  د. صفاء محمدد.عدنان محاضرات مادة الالفقرٌات النظري 

 

 شكل  ٌظهر مستعمرة الفولفكس

  Trypanosomaصنف السوطيات مثال عليها  -ب

تعٌش انواعه متطفلة فً دم الحٌوانات الفقرٌة الجسم مسطح وٌحوي نواة فً وسطه 

 تكون نهاٌته االمامٌة مدببة اما النهاٌة الخلفٌة فتكون اكثر استدارة .تقرٌبا 

ٌنشأ السوط من حبٌبة قاعدٌة كائنة بالقرب من نهاٌة الجسم ثم ٌسٌر نحو االمام على 

وفً اؼلب االحوال  undulating membraneامتداد الحافة الطلٌقة للؽشاء المتموج 

 ٌنتهً السوط بنهاٌة سائبة تمتد امام الجسم. 

ٌسبب مرض النوم االفرٌقً لالنسان  T. gambienseٌنتمً الى هذا الجنس نوع ٌدعى 

، ٌقوم  بنقل هذا الطفٌلً ذباب تسً تسً اذ ٌؽزو الطفٌلً الدم واللمؾ والسائل الشوكً 

  هاز العصبً المركزي .مفاوٌة وبالجلالمخً وٌلحق ضررا بالؽدد ال–
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 :Giardiaجيارديا  -ج

ٌشمل انواع تعٌش بصورة طفٌلٌة فً امعاء االنسان واالرانب والجرذان ،الجسم    

 كمثري الشكل مقدمته دائرٌة ومؤخرته مدببة ، تناظره جانبً ، جهته الظهرٌة محدبة .

)ممص( ٌعٌن *   ٌوجد فً النصؾ االمامً من الجهة البطنٌة المسطحة قرص ماص 

 الطفٌلً على االلتصاق بالخالٌا المبطنة المعاء المضٌؾ .

  Axostyles*    الجسم مزود باربعة أزواج من االسواط ونواتٌن وقلمٌن محورٌٌن 

 ٌعتقد بانهما ٌسندان الجسم.

التعرؾ وظائفها على وجه  parabasalو Rhizoplast*   ثمة تراكٌب اخرى مثل 

الدقة ، ٌعتقد  قسم من الباحثٌن انها قد تساعد فً اٌصال الحوافز ونقلها داخل الجسم ) 

 الخلٌة( لذا تسمى جهاز الوصل.

 

 Giardiaجيارديا صورة                                     

 

 

 

        Sarcodina:Classصنف اللحميات  2 -
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تعٌش االمٌبا فً المٌاه العذبة كالبرك والمستنقعات    Amoeba proteus مثال علٌها

والبحٌرات وتفضل المٌاه الراكدة ، كما انها توجد فً التربة الرطبة وتحت اوراق 

 النباتات المائٌة .

 250االمٌبا حٌوان ٌتألؾ جسمه من خلٌة واحدة ، قطره حوالً الشكل والحجم : 

ولهذا من الصعب رؤٌتها بالعٌن المجردة ، ولكنها  ماٌكرون ، تمتاز الخلٌة بالشفافٌة

تظهر تحت المجهر المركب على شكل كتلة شفافة من الهالم الذي تظهر منه بروزات 

ٌحٌط بالبرتوبالزم ؼشاء  Pseudopodaدام الوهمٌة قعلى شكل اصابع تعرؾ باال

ٌن فً بالزمً رقٌق ٌسمح بالجرٌان واالنسٌاب داخله بحرٌة ، ٌمكن تمٌٌز منطقت

 البرتوبالزم خارجٌة اكتوبالزم وداخلٌة اندوبالزم .

 

   Amoeba proteusشكل ٌظهر االمٌبا 

 

ؼشاء ساٌتوبالزمً رقٌق مرن ثالثً الطبقات :  Plasma lemmaؼشاء البالزما  -

بروتٌن( نصؾ ناضح او اختٌاري النفاذٌة ، حٌث ٌسمح للماء –دهن –)بروتٌن 

الحاجة ، كما ٌحافظ على بقاء الساٌتوبالزم لهذا الؽشاء  والؽازات بالمرور عبره عند

القابلٌة على التجدد عند التلؾ وٌعود الفضل فً ذلك الى البروتوبالزم الذي من 

 خصائصه تكوٌن الؽشاء السطحً .

 ٌتمٌز الى منطقتٌن هما :  Protoplasmالبروتوبالزم  -

A-  االكتوبالزمEctoplasm  : التً تقع تحت الؽشاء البالزمً ، ٌمثل الطبقة الخارجٌة

وهو عبارة عن طبقة رقٌقة شفافة ؼٌر حبٌبٌة خالٌة من اي تراكٌب او عضٌات خلوٌة ، 

همٌة مكونا ما ٌسمى بالقلنسوة الشفافة او الزجاجٌة وٌتثخن االكتوبالزم فً قمة القدم ال

hyaline cap .كما انه اقل سٌولة من الطبقة االندوبالزمٌة الداخلٌة 
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B –  االندوبالزمEndoplasm:  ًٌمثل الجزء االكبر من جسم الخلٌة وٌكون حبٌب :

 plasmasolواكثر سٌولة من االكتوبالزم ، وٌتكون من منطقتٌن الداخلٌة بالزما سول 

رجٌة هً بالزما جل ) اوتكون اقل سٌولة واكثر حبٌبٌة  اما المنطقة  الثانٌة خ

وتكون اقل سٌولة واكثر حبٌبٌة ٌحوي االندوبالزم   plasmogelالساٌتوبالزم الهالمً ( 

 على العضٌات االتٌة : 

 

من النوع المكتنز حٌث ٌنتشر عدد كبٌر من الحبٌبات الصبؽٌة  : Nucleusالنواة 

)الكروماتٌنة( فً العصٌر النووي . ٌحٌط بالنواة الؽشاء النووي الذي ٌظهر على شكل 

 مزدوج وٌحوي الكثٌر من الثؽور . 

الؽشاء النووي توجد طبقة من نبٌبات ؼشائٌة سداسٌة تحٌط بالفتحات الموجودة فً تحت 

الؽشاء الداخلً للنواة وتمتد من الؽشاء النووي الداخلً وبما تقوم بدور المحافظة على 

الشكل المسطح للنواة . للنواة وظائؾ مهمة التً تسٌطر على جمٌع االفعال الحٌوٌة 

...الخ ولهذا ٌموت الحٌوان عند ازالة النواة ، وعند تقسٌم  كالحركة والتؽذٌة والتكاثر

االمٌبا الى جزئٌن ٌستمر الجزء الذي ٌحتوي على النواة فً الحٌاة بٌنما ٌموت الجزء 

 الثانً الخالً من النواة . 
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 اعداد
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 :  Nutritionلتغذية في االميبا ا

تتؽذى االمٌبا على مواد ؼذائٌة عضوٌة كالبكترٌا وخالٌا بعض الطحالب 

،   Holozoicوالداٌتومات واالوالً الصؽٌرة  طرز التؽذٌة فً االمٌبا حٌوانً 

اذ تلتهم االمٌبا ؼذائها عن طرٌق تكوٌن كؤوس الؽذاء ، واالمٌبا قادرة على 

تمٌٌز ؼذائها كما ٌمكنها ان تكون كأس الؽذاء فً اي منطقة من مناطق الجسم 

 وهناك طرٌقتٌن لتكوٌن كؤوس الؽذاء هما :

A  -  التمترس  Circumvallation  تستخدم هذه الطرٌقة البتالع او مسك :

 ة او الؽذاء المتحرك الحً او ؼٌر الحً ، تتلخص الطرٌقة بما ٌأتً : الفرٌس

 تمد االمٌبا قدم وهمٌة فوق المادة الؽذائٌة دون ان تلمسها  -1

 ثم تكون قدم وهمٌة اخرى تحت الؽذاء او الفرٌسة المتحركة دون لمسها  – 2

ا تتكون ثم تتكون اقدام جانبٌة تحٌط بالفرٌسة المتحركة دون لمسها هكذ – 3

مجموعة من االقدام الوهمٌة المحٌطة بالفرٌسة مع قلٌل من الماء مكونة ما 

 ٌسمى بالكأس الؽذائً ، اي تتكون الفجوة الؽذائٌة وتدخل الى االندوبالزم .

 

B –   االكتناؾCircumfluence :  تستخدم هذه الطرٌقة االقتناص ، الؽذاء

وق المادة الؽذائٌة ثم تضعها فوق الؽٌر متحرك حٌث تمد االمٌبا قدما وهمٌة ف

المادة الؽذائٌة نفسها وتحاول تثبٌتها ثم تقوم بتكوٌن اقدام وهمٌة تحت المادة 

الؽذائٌة وحولها ، تلتحم حافات االقدام الوهمٌة محٌطة بالمادة الؽذائٌة مع قلٌل 

 من الماء لتكون الفجوة الؽذائٌة .
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 اع االخرى من االمٌبات مثل هناك طرٌقتان اخرٌان تستخدمها ببعض االنو

Amoeba  verrucosa: بدون تكوٌن اقدام وهمٌة وهما 

: حٌث ٌحدث تالمس بٌن المادة الؽذائٌة وجسم Importاالبتالع السلبً   – 1

 الحٌوان وتنؽمر المادة الؽذائٌة داخل جسم االمٌبا دون تكوٌن اقدام وهمٌة .

تالمس بٌن المادة الؽذائٌة وسطح عندما ٌحدث :  Invaginationاالنؽماد  – 2

الخلٌة تلتصق المادة الؽذائٌة بالؽشاء البالزمً وٌندفع االكتوبالزم والمادة 

الؽذائٌة الى الداخل االندوبالزم على هٌئة انبوب فً قمته توجد المادة الؽذائٌة ، 

 وٌضمحل الؽشاء البالزمً وٌتالشى وٌتحول االكتوبالزم الى االندوبالزم .

 

ٌتم الهضم داخل الفجوات الؽذائٌة حٌث تتحد االجسام الحالة  الهضم :     

lysosomes  التً تحتوي على االنزٌمات الهاضمة للبروتٌنات والسكرٌات

والدهون ، مع الفجوات الؽذائٌة وتبدأ عملٌة هضم محتوٌات الفجوة الؽذائٌة 

 تدرٌجٌا .

 

م القضاء على كافة ٌت ً* فً بداٌة عملٌة الهضم ٌكون الوسط حامضٌا لك

 المحتوٌات الحٌة .

* بعد ذلك ٌصبح الوسط قاعدٌا الذي ٌتم فٌه عملٌة هضم المواد الؽذائٌة 

لتتحول الى مواد بسٌطة قابلة لالمتصاص ٌمتصها البروتوبالزم وتتم بعد ذلك 

نٌة لبناء البروتوبالزم اما ٌعملٌة التمثٌل الؽذائً ، حٌث تستخدم االحماض االم

والدهون فتفٌد كطاقة لالفعال الحٌوٌة ثم تطرح بقاٌا الؽذاء ؼٌر  السكرٌات
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المهضومة من الجهة الخلفٌة للحٌوان من اٌة منطقة من سطح الجسم فً اثناء 

 اندفاع  الحٌوان الى االمام 

 

ٌتم باالنتشار عن طرٌق السطح العام للجسم ٌعمل  : Respirationالتنفس 

االوكسجٌن على اكسدة الكاربوهٌدرات والدهون وحتى البروتٌنات الى مواد 

( الذي ٌعد  ATPبسٌطة . الطاقة المتحررة من عملٌة االكسدة تخزن فً )

مستودعا للطاقة فً الخلٌة وتنفذ الفضالت الناتجة من عملٌة االكسدة الى 

 اي مكان من سطح الخلٌة او عن طرٌق الفجوة المتقلصة .الخارج من 

: ٌتم عن طرٌق االنتشار من سطح الجسم اما الفضالت  Excretionاالبراز 

 الصلبة فتطرح عن طرٌق الفجوة المتقلصة كما ذكر سابقا .

 

ٌختلؾ سلوك االمٌبا باختالؾ المنبه او المؤثر ، :  Behaviourالسلوك 

 وٌكون اما سلبٌا او اٌجابٌا 

A –  السلوك تجاه اللمسThigmotaxis  : ٌكون رد االمٌبا اٌجابٌا باتجاه

االشٌاء التً تنزلق او تتوقؾ علٌها بٌنما ٌكون ردها سلبٌا عندما تالمس جسما 

 ؼرٌبا قرٌبا .

B- ٌائٌة السلوك تجاه المواد الكٌمChemotaxis  رد االمٌبا سلبٌا تجاه معظم :

 المواد الكٌمٌائٌة باستثناء المواد الؽذائٌة فردها اٌجابٌا .
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C –  السلوك تجاه الحرارةThermotaxis  تسلك االمٌبا سلوكا سلبٌا تجاه :

الحرارة الواطئة والعالٌة ، حٌث تقل الحركة بانخفاض درجة الحرارة 

الحرارة من درجة الصؽرى المئوٌة افضل رجة دعندما تقترب  وتتوقؾو

 م . 25 – 20درجة حرارة مالئمة لالمٌبا التً تقع بٌن 

D – ك تجاه الضوء والسلPhototaxis  سلوكها اٌجابٌا باتجاه الضوء :

 الضعٌؾ او الخافت وسلبٌا باتجاه الضوء القوي او الظالم .

E –  السلوك تجاه الكهرباءGalvanotaxis :  تنجذب االمٌبا نحو القطب

السالب عندما ٌكون التٌار ضعٌفا اما فً حالة استمرار التٌار الكهربائً فً 

 المحلول فان االمٌبا تتوقؾ عن الحركة وتسحب اقدامها وتصبح كروٌة .

F  - ار المائً ٌالسلوك تجاه التRheotaxis  وردها اٌجابٌا  حٌث تنجرؾ مع :

 التٌار 

H – لجاذبٌة االرضٌة السلوك تجاه اGeotaxis  ٌكون سلوكها اٌجابٌا وتتجه :

 باتجاه مركز الجاذبٌة .
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 Reproductionالتكاثر  

A-  ( االنشطار الثنائً البسٌطsimple binary fission  ) 

B –  االنقسام المضاعؾmultiple fission  

 

 : Encystementالتكيس في االميبا 

تكاثرٌة وتظهر فً حالة تعرض االمٌبا الى ظروؾ لٌست وهً ظاهرة وقائٌة  

بٌئٌة ؼٌر مالئمة حٌث تسحب االقدام الوهمٌة الى داخل الخلٌة ، وٌتكور جسم 

االمٌبا وتختفً الفجوة المتقلصة وٌقوم االكتوبالزم بافراز كٌس وقائً مكون 

من ثالث طبقات تبقى االمٌبا المتكٌسة داخل ؼالفها الواقً لحٌن زوال 

ؾ البٌئٌة ؼٌر المالئمة عندها تخرج االمٌبا من داخل الكٌس لتعاود الظرو

 نشاطها .
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  الخامسة   محاضرةالعنوان 
 الالفقريات النظري

 
 
  Protozoaشعبة االبتدائيات 
 

 االمٌبٌة الحركة

 
 
 اعداد

 د. صفاء محمد       د. عدنان 
 

 

 

 

 

 

 

  Amoeboid Movementالحركة االميبية 
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تتمٌز االمٌبا بحركتها االمٌبٌة المعروفة بالحركة االمٌبٌة وذلك بتكوٌن بروزات اصبعٌة 

مؤقتة تعرؾ باالقدام الوهمٌة التً سرعان ما ٌندفع االندوبالزم الى داخلها ، تبلػ سرعة 

مٌكرون /ثانٌة  ، تقرٌبا هناك عدة نظرٌات عن كٌفٌة نشوء القدم والحركة فً  1االمٌبا 

 هً :االمٌبا و

تمد االمٌبا النهاٌة االمامٌة لتكوٌن  : CONTRACTION THEORYنظرٌة التقلص  -1

القدم الوهمٌة ثم تقوم برفعها وتثبٌتها على السطح الذي ترٌد السٌر علٌه ،وٌحدث تقلص 

فجائً فً هذه القدم الوهمٌة ساحبة جسم الخلٌة الى االمام وتأخذ هذه العمٌلة  بالتكرار 

حب الحٌوان الى الجهة االمامٌة وفً نفس الوقت دفعه من الجهة وٌنتج عن ذلك س

الخلفٌة نتٌجة تقلص مادة موجودة فً االندوبالزم حسب هذه النظرٌة ٌعتقد ان االقدام 

تتكون نتٌجة تبادل الماء بٌن االكتوبالزم واالندوبالزم الذي ٌسبب التقلصات 

 ٌر مقبولة واالنبساطات المتبادلة ،هذه النظرٌة ؼٌر صحٌحة وؼ

: تتم الحركة االمٌبٌة بطرٌقة مشابهة  Adhesion Theoryنظرٌة االلتصاق  – 2 

زجاجٌة ؼٌر  فٌحة لاللتصاق قطرة الماء التً تنتشر بصورة ؼٌر منتظمة على سطح ص

ٌنساب البروتوبالزم بطرٌقة مشابهة لقطرة السائل فً المسار االسهل مستوٌة حٌث 

ة الن االقدام الوهمٌة تتكون احٌانا من دون وجود اي تماس التصاقا .هذه النظرٌة ضعٌف

 مع السطح الذي ترتكز علٌه االمٌبا .

الحظ : Rolling movement theoryنظرٌة الحركة الدورانٌة او التدحرجٌة  -3

،  Amoeb verrucosa( اثناء مراقبته حركة االمٌبا  فروكسا 1904) Jenningsالعالم 

انها تتحرك نتٌجة دوران سطح الجسم حٌث هذا النوع من االمٌبا ال تمتلك اقدام وهمٌة 

فعند وضع قطعة صؽٌرة من الكاربونات على السطح العلوي لهذه االمٌبا وهً متحركة 

الحظ ان هذه القطعة تتحرك فً االتجاه االمامً ثم تدور فوق الطرؾ االمامً الى 

ر المنطقة الخلفٌة للحٌوان لتدور مرة ثانٌة ، وٌعزى سبب السطح السفلً للحٌوان وتظه

 الدوران الى الحركة االنسٌابٌة للبروتوبالزم التً ٌصحبها دوران الجسم او تدحرجه . 
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: ٌعود السبب فً هذه Surface Tonsion  Theory نظرٌة الشد والتوتر السطحً  – 4

، والسطح الذي تتحرك علٌه  الخلٌة سطح بٌن الحركة االختالؾ فً الشد السطحً ما

واستنادا لذلك تكون حركة االمٌبا اشبه بحركة القطرة السائلة )مثل حركة قطرة الزئبق ( 

هذه النظرٌة التحظى بالتأٌٌد فً الوقت الحاضر الن االختالؾ فً الشد السطحً قد 

 .ٌؤدي الى تؽٌر الشكل ولكنه الٌوضح كٌفٌة ظهور القدم الوهمٌة 

 Sol. Gel Theory OR Changجل (  –ؽٌر فً اللزوجة )الصول نظرٌة الت – 5

viscosity   : اكثر النظرٌات قبوال تستند على اساس التحول العكسً لالندوبالزم من

هناك اربع خطوات متزامنة تؤدي الى   gel slateالى الهالمٌة  sol slateالحالة السائلة

 .نشوء القدم الوهمٌة 

 المرن  بالسطح الذي تسٌر علٌه االمٌبا . التصاق ؼشاء البالزما -1

حدوث عملٌة تحول جزئً البالزما  الهالمً الى البالزما السائل فً المنطقة االمامٌة  -2

وٌؤدي هذا الى اندفاع البالزما السائل نحو االمام ) نتٌجة ضؽط البالزما الهالمً من 

الخلؾ والجوانب ( ضاؼطا على البالزما الهالمً الذي اصبح رقٌقا نسبٌا فٌبرز الى 

كٌب اصبعً صؽٌر مكونا بداٌة القدم الوهمٌة وعند دخول البالزما االمام على هٌئة تر

السائل الى القدم الوهمٌة ٌتحول الى البالزما الهالمً فً المناطق الخارجٌة مكونا انبوبا 

 هالمٌا ٌندفع فً داخله البالزما السائل. 

الزما فً الجهة الخلفٌة للحٌوان ٌحدث العكس حٌث تتحول الطبقة الداخلٌة من الب -3

الهالمً الى البالزما السائل وتنساب الى االمام نتٌجة ضؽط البالزما الهالمٌة فً 

 المنطقة الخلفٌة والجانبٌة .

فً وسط الحٌوان تكون طبقة البالزما الهالمٌة سمٌكة وهذا ٌؤدي الى ان قوة الشد او  -4

ائلة الى االمام الضؽط فً هذه المنطقة تكون عالٌة جدا وتسبب فً اندفاع البالزما الس

 حٌث تكون المقاومة ضعٌفة نتٌجة لوجود الطبقة الرقٌقة فً البالزما الهالمٌة .
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 Front Contractionنظرٌة التقلص االمامً او نظرٌة المنطقة النافورٌة  – 6

Theory OR Function Zone Theory                                                                 

احدث النظرٌات تستند ان جزٌئات االندوبالزم االمامٌة تتحرك قبل الخلفٌة بعكس 

على االندوبالزم الداخلً النظرٌات االخرى تقول ان الضؽط ٌسلط من الجانبٌن والخلؾ 

) البالزما السائلة من قبل البالزما الهالمً اي االندوبالزم الخارجً مؤدٌا الى اندفاع 

لخلؾ الى االمام وعلٌه فان الحركة تبدأ من الخلؾ ولٌس من االمام البالزما السائلة من ا

. 

اما حسب هذه النظرٌة فان االندوبالزم ٌتألؾ من سالسل بروتٌنٌة طوٌلة ٌطرأ علٌها 

تقلصات فً النهاٌة االمامٌة حٌث تتحول البالزما السائل ذو السالسل البروتٌنٌة 

لبالزما الهالمً ذي السالسل البروتٌنٌة فً هذه المنطقة الى ا  unfoldedالمستقٌمة 

، اي تتحول البالزما السائلة الى بالزما هالمٌة فً منطقة نشوء القدم   foldedالمطوٌة 

مما ٌؤدي الى نشوء قوة شد فً هذه المنطقة )  االنطواء السالسل البروتٌنٌة( والتً تقوم 

 لمتصلة بها (.بسحب سالسل البالزما السائلة ) سالسل مستقٌمة الخلفٌة ا

فً المنطقة الخلفٌة تتحول البالزما الهالمٌة الى بالزما سائلة وبذا تتحول السالسل 

البروتٌنٌة المطوٌة فً الجهة االمامٌة للحٌوان . اي تتفق هذه النظرٌة مع سابقاتها حول 

ى تحول البالزما السائلة الى بالزما هالمٌة فً مقدمة الحٌوان ، والبالزما الهالمٌة ال

بالزما سائلة فً الجهة الخلفٌة له ، اال انه ٌختلؾ معه حول قوة الدفع المؤثرة فً تكوٌن 

 القدم الوهمٌة. 
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 Class: Ciliophoraصنؾ الهدبٌات  - 3

 

 Paramecium caudatumالبرامٌسٌوم   

ٌعٌش بصورة حرة فً المٌاه العذبة وخاصة الراكدة منها مثل البرك 

 والمستنقعات التً تكثر فٌها المواد العضوٌة المتفسخة .

: حٌوان مجهري الٌمكن رؤٌته بالعٌن  Shape and Sizeالحجم والشكل  -

المجردة على شكل جسم طوٌل صؽٌر رمادي او ابٌض اللون ٌبلػ طوله ما 

ملم تقرٌبا وٌكون طوله اكثر من عرضه اربع مرات له  0.22 – 0.17بٌن 

شكل مؽزلً وتكون مقدمته اكثر استدارة من مؤخرته وٌظهر شكل الحٌوان 

 تحت المجهر بشكل اسفل الحذاء .

 

: ٌؽطً جسم البرامٌسٌوم عبارة ؼالؾ حً ؼٌر مرن وشفاؾ  Pellicleالجلٌد 

ٌحافظ على شكل الحٌوان الثابت وٌسمح بالحركة ، ٌتكون الجلٌد من ثالث 

 اؼشٌة هً 

 inner** والؽشاء الداخلً  outer membrane* الؽشاء الخارجً  -

membrane  والؽشاء الخلوي***cell membrane   الذي ٌقع فوق الؽشاء

، اثناء الفحص المجهري ، ٌظهر التركٌب الدقٌق للجلٌد مكونا من الخارجً 

انخفاضات سداسٌة تخرج االهداب من وسط هذه الباحات المنخفضة ، اما 

التً تحوي  trichocystsالمنطقة المحٌطة بها فتحتوي على االكٌاس الشعرٌة 

تراكٌب دفاعٌة بٌضوٌة او مؽزلٌة الشكل . تنطلق الى الخارج من خالل 

 فتحات توجد عند حدود المساحات السداسٌة ،تتكون االكٌاس الشعرٌة من :
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الشوكة  – 2( توجد تحته   capجزء ٌدعى بالؽطاء ) القلنسوة / القبة  -1

spike  بالساق  – 3التً ترتبطshaft  الذي ٌحوي المادة البٌنٌةmatrix  .

 تنطلق نتٌجة حوافز * مٌكانٌكٌة  * كٌمٌاوٌة * كهربائٌة .

 

وهً من العضٌات الحركٌة التً تؽطً جسم الحٌوان وهً  : Ciliaاالهداب 

ماٌكرون ٌتراوح  0.27ماٌكرون وقطره 12 – 10تراكٌب خٌطٌة ٌبلػ طولها 

هدبا موزعا على سطح الجسم ومرتبا بصفوؾ  14.000 -10.000عددها من 

 .طولٌة . التركٌب المجهري مشابهة للسوط وسبق التكلم عنه 

: ٌتكون من منطقتٌن االولى محٌطٌة شفافة  Cytoplasmالساٌتوبالزم  -

، وٌحوي على تراكٌب شفافة مؽزلٌة  Cortexتعرؾ باالكتوبالزم او القشرة 

 . Trichocystsتعرؾ باالكٌاس الشعرٌة 

اما المنطقة الثانٌة فمركزٌة ، كبٌرة حبٌبٌة وشبه سائلة تسمى االندوبالزم او 

وٌحوي االندوبالزم على المقتدرات ) الماٌتوكوندرٌا ( ،  medullaاللب 

واجسام كولجً واالجسام الحالة والفجوات الؽذائٌة والفجوتٌن المتقلصتٌن 

 فضال عن النواتٌن الكبٌرة والصؽٌرة . 

 : ٌحوي البرامٌسٌوم على نوعٌن من االنوٌة Nucleusالنواة  -

A-  النواة الكبٌرةMacronucleus ا مشابها لحبة الفاصولٌا : وٌكون شكله

وتحتوي داخلها عدد من النوٌات ، لها وظٌفة خضرٌة ، اذ تكون مسؤولة عن 

 كافة االفعال الحٌوٌة عدا التكاثر .

B –  النواة الصؽٌرةMicronucleus  وهً مكتنزة وصؽٌرة وشكلها مدور :

ن وتوجد بالقرب من النواة الكبٌرة مسؤولة عن التكاثر .البرامٌسٌوم تحتال

موقعا ثابتا فً االندوبالزم قرٌبا من السطح الظهري للحٌوان تقع االولى قرب 

النهاٌة االمامٌة والثانٌة قرب النهاٌة الخلفٌة ٌحٌط بكل منها حزم من االقنٌة 

قنوات ، تطرح فضالتها الى الخارج من 10 – 6الشعاعٌة ٌتراوح عددها بٌن 

لجلٌد ، وال تختفً الفجوة بعد افراغ خالل فتحة ثابتة توجد فً الجهة الظهرٌة ل
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محتوٌاتها ، بل ٌمكن تمٌٌز موقعها ) سبق ان تم التعرؾ على شكلها فً 

  .محاضرات سابقة( 
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    السادسة عنوان المحاضرة 
 
 
 
 
  Protozoaشعبة االبتدائيات 
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 Class: Ciliophoraصنؾ الهدبٌات  - 3

 Paramecium caudatumالبرامٌسٌوم   

وٌكون ؼذائه  holozoic: ٌتؽذى البرامٌسٌوم بالطرٌقة الحٌوانٌة  Nutritionالتؽذٌة  - 

الرئٌسً من البكترٌا الموجودة فً محٌطه وٌتؽذى على االوالً الصؽٌرة والنباتات 

وحٌدة الخلٌة لحٌوان القابلٌة على اختٌار ؼذائه تدخل المواد الؽذائٌة من خالل فتحة فً 

فم الخلٌة الذي ٌقع فً نهاٌة الدهلٌز بواسطة االهداب والتً تقوم بدورها بتوجٌه الدقائق 

لؽذائٌة الى داخل الدهلٌز ،ولكن فقط الدقائق التً ٌختارها الحٌوان ، اما الدقائق االخرى ا

فترفض وتدفع مع الماء الى الخارج ، بعد ذلك تتجه الى بلعوم الخلٌة . تنفصل هذه 

الحوٌصلة عن نهاٌة البلعوم مكونة الفجوة الؽذائٌة وتتراوح الفترة الزمنٌة لنشوء الفجوة 

دقائق ، تدور الفجوة الؽذائٌة مع حركة االندوبالزم بمسار ثابت وتعرؾ  5 – 1الؽذائٌة 

حٌث تندفع الفجوة الؽذائٌة من نهاٌة البلعوم الى الجهة  cyclosisهذه الحركة بالدوران 

الخلفٌة للحٌوان بعد ذلك تتجه مع حركة االندوبالزم الى النهاٌة االمامٌة ثم تطرح من 

الموجودة قرب النهاٌة  cytopygeة او المخرج الخلوي خالل فتحة المخرج المؤقت

 الخلفٌة للجسم 

خالل مسار الفجوة الؽذائٌة فً االندوبالزم تتعرض محتوٌاتها الى االنزٌمات الهاضمة 

التً تفرزها االجسام الحالة والتً تقوم بهضم الكاربوهٌدرات والبروتٌنات والدهون ، 

الزم اما المواد ؼٌر المهضومة فتطرح الى الخارج تنتشر المواد المهضومة الى الساٌتوب

 من خالل فتحة مخرج الخلٌة المؤقت .

 

 

 Paramecium caudatum(  ٌوضح  البرامٌسٌوم 2شكل )
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 Excretion   Respiration andالتنفس واالبراز

 سبق ان تكلم عنه فً االمٌبا واالوالً .....

عن طرٌق الفجوتٌن المتقلصتٌن ٌتم  :  Osmoregulationالتنظٌم االزموزي

لتخلص من الماء الزائد ، اذ ٌندفع الماء الزائد )الذي ٌدخل اثناء عملٌة التؽذٌة( الى 

نبٌبات الشبكة االندوبالزمٌة ومن هذه النبٌبات الى النبٌبات النفرٌدٌة ثم االقنٌة الجامعة 

جمها الى اقصى ماٌمكن )االقنٌة الشعاعٌة ( ومنها الى الفجوة المتقلصة ، عندما ٌصل ح

تطرح فضالتها من خالل فتحة الجلٌد ، الفجوة الخلفٌة تطرح فضالتها اسرع من 

االمامٌة بسبب كونها اقرب الى بلعوم الخلٌة الذي ٌساعد على دخول الماء بكمٌة كبٌرة 

 الى الجزء الخلفً من الحٌوان .

 

 

  :  Reproductionالتكاثر 

  Transverse Simple Binary Fissionاالنشطار الثنائً البسٌط المستعرض  -1

ٌحصل عندما تكون الظروؾ البٌئٌة مناسبة وٌكون مستوى االنشطار عمودي على 

المحور الطولً للجسم . ٌتوقؾ الحٌوان عن التؽذٌة ، ٌختفً الدهلٌز ومحتوٌاته تنقسم 

واة الكبٌرة فتستطٌل وتنقسم الخٌطٌا ، ثم ٌتكون النواة الصؽٌرة خٌطٌا الى نواتٌن اما الن

بلعوم جدٌد وفجوتٌن جدٌدتٌن ثم ٌتخصر البرامٌسٌوم وٌزداد التخصر الى ان تنفصل 

الخلٌة االم  الى حٌوانٌٌن متساوٌٌن فً الحجم مما ٌجدر ذكره ، ان الحٌوان ٌستطٌع ان 

جٌل من  600ب من ٌنقسم الى اربع مرات فً الٌوم بهذه الطرٌقة ٌتكون ماٌقار

 البرامٌسٌوم فً السنة .
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   conjugationاالخصاب المتبادل  – 2

ٌتكاثر البرامٌسٌوم اعتٌادٌا باالنشطار الثنائً البسٌط اال انه ٌتكاثر بٌن الحٌن واالخر 

باالخصاب المتبادل ، اذ ٌجتمع حٌوانان وٌلتحمان بصورة مؤقتة وٌتبادالن المادة النووٌة 

 ث هذا االخصاب بعد مادٌح – 1ثم ٌنفصالن ، من اهم اسباب حدوث هذا االخصاب: 

جٌل من االنقسامات الثنائٌة االعتٌادٌة وٌحدث ذلك لتجدٌد وتقوٌة حٌوٌة  300ٌقرب 

البرامٌسٌوم ، اي تبدٌل النواة الكبٌرة )المسؤولة عن معظم االفعال الحٌوٌة عدا التكاثر ( 

هن والضعؾ والخمول ، لذا ٌجب تبدٌلها بنواة خضرٌة نشطة وهذا ما والتً ٌعترٌها ال

قد ٌكون السبب على االقل فً بعض االنواع النقص  – 2.ٌتم فً االخصاب المتبادل 

 المفاجًء فً المواد الؽذائٌة .

من الناحٌة البطنٌة ،  P. caudatumتتم العملٌة بأن ٌلتصق حٌوانان من البرامٌسٌوم 

اي فً منطقة الدهلٌز وٌفرزان مادة الصقة تساعد على تثبٌتها ، ثم ٌضمحل الجلٌد 

لحٌوانٌٌن عند منطقة االلتصاق ٌتكون جسرا او رابط واالكتوبالزم فً كل من ا

بروتوبالزمً بٌنهما ، تبدأ النواة الكبٌرة باالضمحالل الى ان تختفً نهائٌا ، ثم تنقسم 

النواة الصؽٌرة انقسامٌن احدهما اختزالٌا لٌتكون اربعة نوى فً كل فرد تختفً ثالثة 

تكون نواتٌن ؼٌر متساوٌتٌن فً الحجم وتبقى واحدة لكل منهما ، تعانً انقساما خٌطٌا لٌ

احدهما صؽٌرة  نشطة متحركة تسمى النواة الذكرٌة اما الثانٌة فكبٌرة ثابتة تسمى النواة 

االولٌة االنثوٌة ، تنتقل النواتٌن الذكرتٌن عبر الجسر البروتوبالزمً ألجل االخصاب 

االخصاب المتبادل التً  تتكون نواة واحدة فً كل فرد منهما تدعى بنواة ذلكالمتبادل وب
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بعدها ٌنفصل الفردان ثم تنقسم النواة  diploidتملك العدد االصلً من الكروموسومات 

الجدٌدة ثالث مرات لتكون ثمانً نوى صؽٌرة ، ٌزداد حجم اربع منها لتكون اربع نوى 

كبٌرة ، كما تختفً ثالث نوى صؽٌرة وتبقى واحدة فقط . وهكذا ٌحوي البرامٌسٌوم فً 

لمرحلة اربع نوى كبٌرة ونواة صؽٌرة واحدة  وتنقسم هذه النواة وٌرافق ذلك انشطار ا

الحٌوان اٌضا الى حٌوانٌن ٌحوي كل منهما على نواتٌن كبٌرتٌن ونواة صؽٌرة واحدة ، 

ردٌن فٌنقسم الى حٌوانٌن وٌرافق ذلك انقسام النواة الصؽٌرة فثم ٌعود كل من هذٌن ال

من كل برامٌسٌوم ٌشارك فً عملٌة االخصاب المتبادل اي ٌكون عة افراد بوكذا تنتج ار

 الناتج النهائً من هذا التكاثر ثمانٌة افراد .

 

 

 Class: Sporozoaصنؾ السبورٌات  – 4

تقلصة والفم ، تتكاثر الجنسٌا متمتاز السبورٌات بانعدام العضٌات الحركٌة والفجوات ال

التً تتكون نتٌجة اندماج الكمٌتان المتشابهة او عؾ وجنسٌا بالسبورات اباالنشطار المض

 المتباٌنة .

  Monocystis lumbriciمثال : طفٌل المونوسست 

 seminalوهو حٌوان سبوري وحٌد العائل ٌعٌش متطفال على الحوٌصالت المنوٌة 

vesicles  ، لدودة االرض ، جسم الحٌوان مؽزلً ٌحمل نواة كبٌرة ونوٌة واضحة

الزم من منطقة خارجٌة وداخلٌة اندودرٌم ، تمتاز االولى بانها تتكون من ٌتكون الساٌتوب

والثانٌة وسطٌة تسمى لحم الخلٌة  epicyteثالث طبقات االولى تسمى فوق الخلٌة 
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sarcocyte  والداخلٌة عضلٌةmyocte  تتكون من لٌٌفات عضلٌة طولٌة ومستعرضة ،

، وهً  gregarine movmentٌة تساعد الحٌوان بالحركة وتسمى الحركة الكرٌكار

 حركة دودٌة تقرٌبا بواسطة تقلص وانبساط العضالت الموجودة فً طبقة االكتودٌرم 

دورة الحٌاة : تخرج السبورات عن طرٌق القنوات المنوٌة لدودة االرض قد تكون 

موجودة فً ؼائط الطٌور التً سبق لها وان اقتاتت بهذه الدٌدان . عندما تبتلع دودة 

)سلٌمة (  هذه السبورات فتهضم جدرانها وتتحرر من كل قارب اسبوري ثمانٌة  اخرى

تخترق هذه االفراد جدران  sporozoitesافراد طوٌلة نسبٌا تسمى الحٌوانات السبورٌة 

حٌث ٌدخل كل  seminal vesiclesقها الى الحوٌصالت المنوٌة ٌاالمعاء وتشق طر

وٌتحول هناك الى حٌوان اؼتذائً  منها حزمة من الخالٌا المولدة للسبرمات

Trophozoite  ٌبدأ بامتصاص ؼذائه من الخالٌا المحٌطة به والتً تتجعد تدرٌجٌا

وتصبح خٌوطا رفٌعة )ذبول السبرمات (تلتصق بجسم الحٌوان الطفٌلً بعد ذلك ٌتقارب 

، ثم  syzygyاو  Associationاثنان من الحٌوانات االؼتذائٌة من بعضها )ازدواج( 

ٌحٌط بها كٌس ٌتألؾ جداره من طبقتٌن وفً داخل هذا الكٌس ٌنقسم كل منهما الى عدد 

من الخالٌا التناسلٌة ) الكمٌتات( ومن اتحاد ازواج الكمٌتات تتكون البٌوض المخصبة ، 

وٌعتقد ان االتحاد الٌتم بٌن كمٌتٌن ناتجٌن من حٌوان واحد تفرز البٌضة المخصبة حول 

. تنقسم نواة السبور ثالثة  sporeرقٌقا صلبا وتعرؾ عندئذ بالسبور نفسها جدارا 

انقسامات متتالٌة فتتكون ثمان نوى ٌحٌط بكل منها جزء من الساٌتوبالزم ثم تتحول كل 

جدٌد ، وبذلك تتم  sporozoiteنواة وماٌحٌط بها من ساٌتوبالزم الى حٌوان سبوري 

 دورة الحٌاة .

 

 MONOCYSTIS LUMBRICIؽل٤َ 
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 MONOCYSTIS LUMBRICIؽل٤َ أُٞٗٞسسذ دٝسح ؽ٤بح 

 

 

 Plasmodium: بالسمودٌوم 2 مثال

تتكاثر ال جنسٌا  فً خالٌا الدم الحمر فً اللبائن والطٌور والزواحؾ ، اما التكاثر 

الجنسً فٌتم فً انواع معٌنة من الحشرات . ثمة اربعة انواع تسبب مرض المالرٌا فً 

 االنسان وهً :

-1 P.vivax  ساعة 48  ٌسمى مالرٌا الثلثة ٌسبب حمى 

2- P. malariae  ساعة  72ٌسمى مالرٌا الرابع ٌسبب حمى كل 

3 – P. falciparum  ٌسمى المالرٌا الخبٌثة ٌسبب حمى فً فترات ؼٌر منتظمة وقد

ى تستمر احٌانا دون انقطاع تقرٌبا .وهو اشد فتكا باالنسان ٌنتقل هذا الطفٌلً بواسطة انث

  Anophelesبعوض االنوفلس 

: تثقب البعوضة الحاملة للطفٌلً جلد االنسان بواسطة اجزاء فمها الثاقبة دورة الحٌاة 

فً الدورة الدموٌة .  sporozoitesالماصة ، وتطلق عددا من الحٌوانات السبورٌة 

ٌعتقد ان الطفٌلً ال ٌهاجم كرٌات الدم مباشرة بل ٌخترق خالٌا الكبد وٌنمو هناك وٌتكاثر 

. ٌترك بعض الطفٌلٌات خالٌا الكبد  Cryptozoiteاٌاما عدٌدة وٌسمى بالحٌوان المستتر 
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 Erythrocytes عاجال ام اجال وٌتسرب الى الدم حٌث ٌؽزو كرٌات الدم الحمراء

ٌمأل و Amoeboid stage ثم ٌصبح امٌبٌا Ring stageٌتحول فٌها الى شكل حلقً و

الكرٌة الحمراء كلها تقرٌبا . ٌكون الطفٌلً فً المرحلتٌن الحلقٌة واالمٌبٌة  بمثابة 

فٌنتج  Schizogony، ٌعانً االخٌر انقساما مضاعفا  Trophozoiteالحٌوان االؼتذائً 

والتً تنتشر فً  Merozoitesعروفة بالحٌوانات الجزئٌة عدد من االفراد الصؽٌرة الم

الدم بعد تمزق الكرٌة الدموٌة الحمراء الحاوٌة لها لتؽزو كرٌات دموٌة جدٌدة وتنمو الى 

الدور الحلقً فاالمٌبً .... الخ وهكذا تعاد المرحلة الالجنسٌة فً دم االنسان المرة تلو 

 االخرى .

 اما الدورة الجنسٌة فً دم الحشرة فتمر بالخطوات االتٌة : 

 gametocytesالى خالٌا تناسلٌة  Merozoitesٌنمو عدد قلٌل من الحٌوانات الجزئٌة 

بدال من نموها الى اجسام حلقٌة او امٌبٌة  وتبقى الخالٌا التناسلٌة طافٌة فً دم االنسان 

 هذه الخالٌا على نوعٌن :الى ان تمتصها انثى بعوض االنوفلس وتكون 

والتً تنمو فً معدة    female gametocytesخالٌا تناسلٌة )تكاثرٌة( أنثوٌة *

والتً تمر  male gametocytesخالٌا تناسلٌة ذكرٌة البعوض الى بٌوض كروٌة * 

فً معدة البعوض ٌتكون عنها عدد من  Exoflagelationبعملٌة انبثاق االسواط 

ضة ٌبرمات بعد فترة من الزمن وتبدأ باخصاب البٌوض تسمى البالسبرمات .تتحرر الس

وذلك لقدرتها على الحركة  Ookineteالمخصبة فً هذه الطفٌلٌات بالبٌضة المتحركة 

ضة ٌواالنتقال خالفا للبٌوض المخصبة الساكنة فً الحٌوانات االخرى . تخترق الب

ٌث تمر نواتها بسلسلة من المتحركة الؽشاء الطالئً للمعدة وتستقر فً جدارها ، ح

داخل  Sporozoitesاالنقسامات المتتالٌة فٌتكون عدد ؼفٌر من الحٌوانات السبورٌة 

، تتمزق جدران هذه االكٌاس بعد نضوجها وتتحرر  Oocystانتفاخ ٌسمى كٌس البٌضة 

وتنتشر فً الجوؾ الجسمً للبوٌضة ، ثم تنتقل  sporozoitesمنها الحٌوانات السبورٌة 

 ذلك الى الؽدد اللعابٌة حٌث تكون جاهزة لالنتقال الى االنسان .بعد 
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 : Importance of Protozoaأهمٌة االبتدائٌات  

لالبتدائٌات أهمٌة كبٌرة لالنسان وللحٌوانات االخرى .فبعضها مفٌد فً حٌن بعضها 

 االخر مضر للؽاٌة بل قد ٌكون مهلكا .

 فوائد االبتدائٌات :

تفٌد فً التقلٌل من تلوث المٌاه الذي ٌحدث نتٌجة وجود انواع من البكترٌا الضارة  -1

التً تتؽذى علٌها االبتدائٌات .كما تتؽذى االوالً على الدقائق العضوٌة المتفسخة 

 فتخلص المٌاه منها .

 تعد االبتدائٌات ؼذاء رئٌسا لٌرقات القشرٌات والحشرات والدٌدان التً تصبح بدورها -2

 ؼذاء لالسماك والمحارات التً تعد من المصادر الؽذائٌة المهمة لالنسان .

 mutuatismاو تبادل منفعة  Symbioticتظهر بعض االبتدائٌات معٌشة تكافلٌة  – 3

كما هو الحال فً السوطٌات المعوٌة فً االرضة . كما ان بعضها قد ٌفٌد االنسان مثل 

Balantidium coli . التً تتؽذى على البكترٌا الضارة فً امعاء االنسان 
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هٌاكل بعضها مهمة من الناحٌة الصناعٌة اذ تستخدم هٌاكل وقشور الشعاعٌات  – 4

والمخرمات التً تتكون من مواد رملٌة وكلسٌة فً صناعة الطباشٌر او االت كاشطة او 

لى صخور كلسٌة تستخدم قد تستخدم فً عملٌة الترشٌح . كما قد تتحول هٌاكل بعضها ا

 فً البناء 

كما تكون قشور وهٌاكل المخرمات والشعاعٌات دلٌال على وجود النفط ، اذ انها  – 5

حٌوانات بحرٌة ووجودها فً منطقة معٌنة ٌعنً ان تلك المنطقة كانت بحرا ٌوما ما 

 وهكذا ٌحتمل العثور على النفط فٌها .

لمٌة ، فقد استخدمت تترا هاٌمنا  تستخدم االبتدائٌات فً االبحاث الع – 6

Tetrahymena gelleii  فً البحوث المتعلقة باالؼذٌة والسموم المختلفة للتعرؾ على

 تأثٌرها .

 أضرار االبتدائٌات :

 Trypanosomaعدد كبٌر منها ٌسبب امراضا خطٌرة  لالنسان  ولحٌواناته ومنها  -1

ٌصٌب  Nosemaمالرٌا و ٌسبب مرض ال Plasmodiumالذي ٌسبب مرض النوم و 

 النحل ودودة القز وتقتل الحشرتٌن .

وجدت بكمٌات كبٌرة فً  قد ٌكون لبعض االبتدائٌات روائح ؼٌر مقبولة فاذا ما – 2

 وؼٌرها . Peridinumوبرٌدٌنٌوم  Volvoxالمٌاه تسبب روائح كرٌهة مثل الفولفكس 

ٌتؽذى بعضها على البكترٌا المثبتة للنتروجٌن وبذلك تقلل بصورة ؼٌر مباشرة من  – 3

  خصوبة التربة ومن كمٌة انتاج المحاصٌل .
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  Sub-phylum :Parazoaنظٌر الحٌوانات  – Porifera  :Phylumشعبة المسامٌات 

التً   Porifera( فً صٌاؼة كلمة المسامٌات 1836)  granitٌعود الفضل الى كرانت 

ومعناه ٌحمل الن الحٌوان   Ferroومعناه ثقب و  Porusتتألؾ من جذرٌن التٌنٌن وهما 

تمكن  كثٌرة موجودة فً جدار جسم االسفنجٌات .  poresثؽور )مسامات (او ثقوب له 

Ellis) )1865 من التوصل الى معرفة الطبٌعة الحٌوانٌة للمسامٌات حٌث الحظ الحركة

تٌارات المائٌة داخل ، ومرور ال osculaالواضحة لفتحاتها الرئٌسٌة او الفوٌهات 

اجسامها ، هذا االمر دفع لٌناٌوس والمارك وكوفٌر الى وضعها ضمن مجموعة 

 Blainville، اما الباحث بلٌنفٌل  polypesاو البولٌبات  zoophytesالحٌوانات النباتٌة 

ذات عالقة  spongiaria( فقد وضع المسامٌات فً مجموعة اطلق علٌها 1916)

 باالبتدائٌات .

( ان تفصل المسامٌات لٌس من 1884) Sollas(  و1875)  Huxleyح كل من اقتر

الالسعات واالبتدائٌات فحسب بل ومن بقٌة الحٌوانات متعددة الخالٌا اي التوالً 

Metazoa   السباب عدة ، وقد اقترحSollas  مصطلحParazoa  الذي ٌعنً نظٌر او

 جار الحٌوانات للتعبٌر عن المسامٌات .

 العامة لالسفنجٌاتالممٌزات 

تعد المسامٌات حٌوانات متعددة الخالٌا واطئة مستوى التعضٌة ، حٌث لم ٌبلػ  -1

 مستوى التعضٌة المستوى النسجً بعد.

 Spongillidaeباستثناء عائلة واحدة هً  marineالمسامٌات جمٌعها مائٌة بحرٌة  -2

 . freshwaterوالتً تقطن المٌاه العذبة 

وقد تعٌش بصورة مفردة او بشكل   sessileت البالؽة ثابتة جمٌع المسامٌا -3

 مستعمرات .
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او عدٌمة التناظر  radially symmetricalبعض المسامٌات متناظرة شعاعٌا  -4

asymmetrical  فً البعض االخر كما تمتاز المسامٌات باختالؾ اشكالها فمنها

الدورقٌة واالسطوانٌة واالنبوبٌة ذات تالفٌؾ تشبه الدماغ او وسادٌة او شبٌهة باذن الفٌل 

. 

حٌث ٌتكون جدار الجسم من طبقتٌن  diploblastica*الجسم ٌتكون من طبقتٌن  -5

وطبقة  dermal epithelial layerلدٌة خلوٌتٌن ،خارجٌة تدعى الطبقة الطالئٌة الج

فضال عن طبقة  gastral epithelial layerداخلٌة تسمى الطبقة الطالئٌة المعدٌة 

، تتألؾ من  mesogleaوسطٌة تدعى  noncellularؼٌر خلوٌة  gelatinousهالمٌة 

 وخالٌا امٌبٌة . endoskeletonمادة هالمٌة شفافة تحوي اشواك الهٌكل الداخلً 

بسب وجود اعداد ؼفٌرة من  poriferaاكتسبت هذه الحٌوانات تسمٌتها بالمسامٌات  6 -

التً من  incurrent pores  or poresالمسامات او الثقوب او فتحات التٌار الداخل 

الذي  paragastral cavityخاللها تدخل التٌارات المائٌة الى التجوٌؾ نظٌر المعدي 

كبٌرة تقع فً قمة االسفنج عادة وتدعى بالفمٌمم او ٌفتح الى الخارج عن طرٌق فتحة 

 . osculumالفوٌهة  او الفتحة الزفٌرٌة 

)كلسٌة او رملٌة( او الٌاؾ  spicules* الؼلب المسامٌات هٌكل مؤلؾ من اشواك  -7

او من كلٌهما معا او قد ٌنعدم الهٌكل تماما كما فً رتبة  sponging fibersاسفنجٌة 

 . myxospongiaالمخاطٌات 

اي ٌتم داخل الفجوات الؽذائٌة  intracellularالهضم فً المسامٌات داخل خلوي  -8

 شأنها فً ذلك شأن االوالً )االبتدائٌات(.

خاصة بل ٌتم التبادل الؽازي  respiratory organsلٌس للمسامٌات اعضاء تنفسٌة  -9

ورة مستقلة تقرٌبا كما عبر جدران الخالٌا الطالئٌة للطبقتٌن الخارجٌة والداخلٌة وبص
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تنعدم االعضاء االبرازٌة بصورة عامة اال ان مسامٌات المٌاه العذبة قد تتكون فً 

 خالٌاها فجوات متقلصة تقوم بطرح المواد االبرازٌة والماء الزائد.

 فً المسامٌات نوعان : reproducationالتكاثر  -10

-A الجنسٌا : التبرعمbudding   وتكوٌن البرٌعماتgemmules formation  وتكوٌن

 reduction bodiesاالجسام المختزلة 

B-  جنسٌا : ٌتم من خالل اتحاد الحٌامن بالبٌوض ، اؼلب المسامٌات خنثٌة

hermaphrodite  ًاال ان االخصاب خلطcross   الن الخالٌا التناسلٌة )الحٌامن

فً طبقة الهالم والبٌوض(ال تتكون فً الوقت نفسه ، االخصاب داخلً الن البٌوض 

، اما الحٌامن فتلقى فً الماء وتلتقطها الخالٌا المطوقة السوطٌة  mesogelaالمتوسط 

collared flagellaled cells    او الخالٌا االمٌبٌة وتنقلها  الى البٌوض. تعانً البٌضة

 تؤدي بعد ذلك الى تكوٌن اسفنج بالػ ، ciliated larvaeتفلجا تاما وتكون ٌرقة مهدبة 

 . indirect developmentوعلٌه فالنمو ؼٌر مباشر 

حٌث ان اجزاء صؽٌرة  regenerationللمسامٌات القدرة الكبٌرة على االخالؾ  -11

منها ٌمكن ان تكون حٌوان بالؽا ، بل باستطاعة خالٌا متفرقة عند وضعها فً وسط 

 ؼذائً مناسب ان تنمو وٌتجمع بعضها مع بعض وتكون اسفنجا بالؽا .

الخالٌا الحسٌة والعصبٌة مفقودة فً المسامٌات والدلٌل على ذلك هو عدم وجود  -12

فً ضرب اسواط الخالٌا القمعٌة وعدم انتقال تاثٌر الحوافز  coordinationتناسق 

ملم  3-4  القوٌة كالقطع مثال او الوخزة بقوة الى اجزاء البعٌدة حٌث ٌنتقل الحافز مسافة 

 . local reactionاي استجابة موضعٌة 

 Classification of Spongesتصنٌؾ المسامٌات 

 نوع وٌمكن تقسٌمها الى االصناؾ الثالثة التالٌة: 5000تضم المسامٌات قرابة 



 
 

55 
 

 2022/2021 موسى ،  د. صفاء محمدد.عدنان محاضرات مادة الالفقرٌات النظري 

- A  صنؾ الكلسٌاتClass: Calcarea or Calcispongiae 

 ٌمتاز هذا الصنؾ بما ٌلً :

 . االشواك ابرٌة الشكل او ثالثٌة الفروع او رباعٌة -1

 االشواك تكون منفصلة عن بعضها البعض وتتكون من كاربونات الكالسٌوم . -2

 ٌضم طرز االسفنجٌات الثالثة ) االسكونً والساٌكونً واللٌكونً (. -3

 collared flagellated cellsخالٌاه القمعٌة تكون كبٌرة نسبٌا  -4

 تضم رتبتٌن :

 Order: Homocoelaرتبة متجانسة التجوٌؾ  1-

تضم ابسط انواع االسفنجٌات تركٌبا )الطراز االسكونً ( الجوؾ مبطن بالخالٌا القمعٌة 

  Leucosoleniaوٌشمل الجنس 

 Order: Heterocoelaرتبة متباٌنة التجوٌؾ  -2

ٌنتمً الى هذه الرتبة اسفنجٌات من الطرازٌن الساٌكونً واللٌكونً مثل االجناس 

Sycon , Scypha , Grantia  ٌالقمعٌة تبطن القنوات الشعاعٌة .تجوٌؾ االسفنج  االخال

 مبطن بالخالٌا القرصٌة الداخلٌة 

B-  ) صنؾ سداسً االشعة )الزجاجٌة او الشفافةClass: Hexactinellida( 

Hylospongiae ) 

 ٌمتاز هذا الصنؾ  بما ٌلً :

االشواك لتكوٌن تتحد هذه  كٌة ذات ستة فروع وكثٌرا ماٌٌتألؾ الهٌكل من اشواك سل 1 -

 تراكٌب شبكٌة.
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الطبقة الطالئٌة الخارجٌة مفقودة )البشرة( اما ؼالؾ الجسم فقوامه مدمج خلوي  -2

 شبكً ناجم عن تشابك االقدام الوهمٌة للخالٌا االمٌبٌة الموجودة فً طبقة المٌزوكلٌا 

 اجسامها من الطراز الساٌكونً ، وهً رتبتٌن حسب اشواك الهٌكل  -3

اشواكها سداسٌة رملٌة مثل الجنس  Heaxasterophoraسدسٌة النجوم رتبة  -أ

Euplectella )سلة ازهار فٌنوس (  

: اشواكها ذات اقراص مزدوجة مثل  Amphidiscophoraرتبة مزدوجة االقراص -ب

 Hyalonemaو Pheronemaالجنس 

C-  صنؾ دٌموسبونجٌاClass: Demospongiae : ) االسفنجٌات الشائعة( 

 ٌلً : % من االسفنجٌات المعروفة وٌمتاز هذا الصنؾ بما95ٌضم هذا قرابة 

 تراكٌب اجسامها من الطراز اللٌوكونً -1

ٌتكون الهٌكل من اشواك سلٌكٌة ؼٌر سداسٌة الفروع وقد ٌنعدم الهٌكل فً بعض  – 2

 االنواع كلٌا ، تنقسم الى اربع رتب وهً :

 Order: Monaxonidaرتبة وحٌدة المحور   -1

 اي ذات محور واحد ، اشواكها ابرٌة بسٌطة مثل االجناس :

Ephydatia ,  Halichondria   Spongilla , , ,Chalina  Cliona 

 Order: Tetraxonidaرتبة رباعٌة المحاور  -2

ٌنعدم االسبونجٌن )الٌاؾ االسفنجٌة( فً هذه الرتبة ،هٌكلها ٌتكون من اشواك رباعٌة 

 Plakinaالمحور مثل الجنس 
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تضم االسفنجٌات التجارٌة ، ٌتألؾ هٌكلها من :  Order:Keratosaرتبة القرنٌات  -3

 . Euspongia( مثل الجنس collaginاالسبونجٌن )مادة مشابهة بالكوالجٌن 

نتمً الى هذه الرتبة اسفنجٌات خالٌة ت Order:Myxospongideرتبة المخاطٌات  4 -

ها مثل االجناس ٌتؽلؾ االجسام التً تستقر عل من الهٌاكل او االشواك لذا فانها

Oscarella   وHalisarca  

 خالٌا المسامٌات

 ٌة :لتتباٌن الخالٌا المكونة للمسامٌات تبعا لما تقوم بها من وظائؾ اهمها االنواع التا

خالٌا  مضلعة ومسطحة ، بها انتفاخ مركزي تقع  : Pinacocytesالخالٌا المسطحة  -1

فٌه النواة ، لها قابلٌة كبٌرة على التقلص واالمتداد ، تؤلؾ الطبقة الطالئٌة الخارجٌة 

)البشرة( فً بعض انواع المسامٌات ، فً بعض االنواع تنعدم الجدر الموجودة بٌن هذه 

 . Syncytiumالخالٌا لتكوٌن مدمج خلوي 

 

: تنتشر بٌن الخالٌا المسطحة وتمتد عبر سمك الجدار  Porocytesالخالٌا الثؽرٌة  -2

تصل بٌن التجوٌؾ الوسطً والمحٌط الخارجً ،بوسع هذه الخالٌا التقلص واالنبساط ، 

 poreلذا فبوسعها السٌطرة على فتح او ؼلق الثؽرة ، بفضل حجاب ثؽري 

diaphragm ة نفسها ، وهو عبارة عن ؼشاء ٌقع فً النهاٌة الخارجٌة للثؽر

 ساٌتوبالزمً رقٌق ٌمتد من جدار الثؽرة حتى مركزها .
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خالٌا متجولة تنطمر فً الطبقة الوسطى  : Amoebocytesالخالٌا االمٌبٌة  -3

 )المٌزوكلٌا ( وهً تختلؾ فً حجمها وتراكٌبها واهم انواعها .

 

 

A-  الخالٌا الملونةChromocytes  :ي على اصباغ مختلفة .تحتو 

B-  الخالٌا الخازنةItheocytes : . وتكثر فٌها المواد الؽذائٌة المخزونة 

C –  الخالٌا المولدة الهٌكلٌةScleroblastes :  تقوم بافراز هٌكل االسفنج ، فمنها

ماتفرز اشواكا كلسٌة فتسمى بالخالٌا الكلسٌة ، ومنها ماتبنً اشواكا سٌلكٌة فتدعى 

الخالٌا السلٌكٌة ، ومنها تكون مادة االسبونجٌن وتسمى الخالٌا المولدة االسفنجٌة 

spongioblasts . 

D –  الخالٌا االولٌةArchaeocytes :  امٌبٌة كبٌرة النواة ، وٌعتقد عبارة عن خالٌا

 بانها خالٌا جنٌنٌة ؼٌر متمٌزة .

عبارة عن خالٌا تتصل بسطح الجسم بواسطة :  Gland cellsالخالٌا الؽدٌة  -4

 امتدادات خٌطٌة طوٌلة نسبٌا تقوم بافراز مادة لزجة .

ٌة خالٌا طوٌلة اسطوانٌة تقوم بتكوٌن تراكٌب لٌف: Desmacytesالخالٌا الوترٌة  -5

حول القنوات الرئٌسٌة والطبقة الخارجٌة من الجسم ، وتوجد بشكل خاص فً صنؾ 

Demospongia  

خالٌا مؽزلٌة لها القابلٌة على التقلص واالنبساط ، :  Myocytesالخالٌا العضلٌة  – 6

وهً تماثل خالٌا العضالت الملساء فً الالفقرٌات االخرى وتنتظم بشكل حلقة عاصرة 

sphincter ring   حول الفتحة الزفٌرٌةosculum  ًوؼٌرها من الفتحات الموجودة ف

 الجسم .
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 collaredوتسمى اٌضا بالخالٌا المطوقة السوطٌة  :choanocytesالخالٌا القمعٌة  -7

flagellated cells  وهً خالٌا كروٌة او بٌضوٌة تحمل فً طرفها السائب سوطا طوٌال

قابلٌة على التقلص واالنبساط ترتكز الخالٌا القمعٌة شفاؾ له ال collarٌحٌط بقاعدته طوق 

او القنوات الشعاعٌة   spongocoelعلى طبقة المٌزوكلٌا فتبطن التجوٌؾ الوسطً 

radial canals  قد تساهم فً تناول الؽذاء جزئٌا او كلٌا ، اما اسواطها فتعمل على ادامة ،

 دوران الماء فً جسم االسفنج .

خالٌا خاصة تقوم بتزوٌد الخالٌا االنثوٌة وخالٌا  Trophocytesالخالٌا االؼتذائٌة  -8

 البرٌعمات بالمواد الؽذائٌة.
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 الالفقريات النظري   الثامنة عنوان المحاضرة 
 
 
 
 

 المساميات اجسام تركيب
 
 اعداد

 د. عدنان موسى   د. صفاء محمد      
 

 

 

 

 

 

 

 

 Porifera  :Phylumشعبة المسامٌات 
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 تركٌب اجسام المسامٌات

 تنقسم المسامٌات من حٌث تركٌب اجسامها الى ثالثة طرز وهً :

: وهو ابسط االنواع تركٌبا . ٌكون الجسم  Asconoid Typeالطراز االسكونً  -1

، اما  Osculumدورقً الشكل وٌحوي فجوة وسطٌة تنفتح من االعلى بفتحة زفٌرٌة 

اي البشرة وطبقة  Outer eptheliumجدار الجسم فٌتألؾ من طبقة طالئٌة خارجٌة 

، وتقع بٌن هاتٌن الطبقتٌن الخلوٌتٌن مادة جالتٌنٌة   Inner epitheliumطالئٌة داخلٌة 

: تتألؾ الطبقة الخارجٌة من خالٌا مسطحة  Mesogleaهً طبقة المٌزوكلٌا 

Pinacocytes  والداخلٌة قمعٌةChoanocytes  وتحوي طبقة المٌزوكلٌا على اشواك

 هٌكلٌة وانواع مختلفة من الخالٌا االمٌبٌة .

ٌخترق جدار الجسم عدد كبٌر من الثؽور او المسامات المجهرٌة المعروفة بالثؽور 

.والثؽرة فً هذا الطراز عبارة عن قناة تمتد  Incurrent pores or ostiaالشهٌقٌة 

 .Porocytesوالمحٌط الخارجً عبر خلٌة انبوبٌة او ثؽرٌة بٌن الفجوة الوسطٌة 

ٌدخل الماء وما فٌه من اوكسجٌن وؼذاء الى الفجوة الوسطٌة بفعل حركة اسواط الخالٌا 

القمعٌة وٌخرج من الفتحة الزفٌرٌة ، حامال معه انواع الفضالت المطروحة . ٌنتمً الى 

  .Leucosolenia  :Gس هذا الطراز عدد قلٌل من المسامٌات اشهرها الجن

: ٌتألؾ جدار الجسم فً هذا الطراز من نفس  Syconid typeالطراز الساٌكونً  -2

الطبقات فً الطراز االسكونً ولكنه ٌندفع الى الخارج بشكل امتدادات اصبعٌة ٌحوي 

او زفٌرٌة ، تكون مبطنة من الداخل بالخالٌا   Radial canalكل منها قناة شعاعٌة 

، تتصل القنوات الشعاعٌة بالتجوٌؾ الوسطً عن طرٌق  Choanocytesالقمعٌة 

تكون  Apopylesاو الفتحات ) االبواب( الخلفٌة  Internal poresالثؽور الداخلٌة 

القنوات الشعاعٌة سائبة فً بعض انواع المسامٌات وتلتحم فً ؼٌرها بحٌث تترك بٌنها 

( تتصل القنوات الشهٌقٌة  inhalant poresفراؼات انبوبٌة تدعى بالقنوات الشهٌقٌة )
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، اما اتصالها  Dermal ostia or poresبالمحٌط الخارجً عن طرٌق الثؽور الجلدٌة 

والتً  Prospylesبالقنوات الشعاعٌة فٌكون عن طرٌق الفتحات او االبواب االمامٌة 

طراز تمتد بٌن الخالٌا المحٌطٌة بها ، خالفا لنظائرها ) الثؽور الشهٌقٌة ( فً ال

 االسكونً التً تمتد داخل  الخالٌا الثؽرٌة .

ٌكون سٌر التٌارات المائٌة فً الطراز الساٌكونً عبر الممرات والقنوات على النحو 

 التالً : الثؽور الجلدٌة  

    القنوات الشهٌقٌة         الفتحات االمامٌة         القنوات الشعاعٌة )الزفٌرٌة(     

 الثؽور الداخلٌة )الفتحات الخلفٌة (         الفجوة الوسطٌة         الفتحة الزفٌرٌة .

 مما تجدر االشارة الٌه ان هذا الطراز ٌختلؾ عن االسكونً  فً صنفتٌن بارزتٌن : 

A- . سمك الجدار واحتوائه على قنوات شهٌقٌة وزفٌرٌة بالتعاقب 

B-  السوطٌة ( فً القنوات الزفٌرٌة ) الشعاعٌة ( وجود الخالٌا القمعٌة ) المطوقة

 وفقدانها فً الجدار المبطن للفجوة الوسطٌة.

وهو اعقد من الطرازٌن السابقٌن وفٌه تندفع : Leuconoid typeالطراز اللٌوكونً  -3

جدران القنوات الشعاعٌة الى الخارج فً مواضع متعددة ، فتتكون بذلك ردهات او 

، مبطنة بخالٌا قمعٌة ، تسمى الردهات السوطٌة  مخادع كروٌة او بٌضوٌة

flagellated  ًٌكون جدار الجسم سمٌكا جدا وتخترقه شبكة من القنوات المعقدة الت

تتجمع وتنفتح الى الخارج عن طرٌق الفتحة الزفٌرٌة اما الفجوات الوسطٌة 

spongocoel  فتضمحل فً اؼلب االحوال مثال علٌهاLeucetta . 
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 االخالؾ فً المسامٌات 
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االسفنجٌات بقدرة فائقة على االخالؾ ، فلو عصر االسفنج خالل ثقوب صؽٌرة تتصؾ 

دقٌقة فً قماش او ما شابه ذلك لتكسر الجسم الى كتل صؽٌرة وخالٌا مبعثرة . فاذا 

وجدت هذه الكتل والخالٌا فً وسط مالئم فأنها تتحد ببعضها البعض مرة اخرى فتكون 

شبكٌة اكبر التلبث ان تصبح صلدة ، تتألؾ هذه الكتل من الخالٌا االمٌبٌة والخالٌا  كتال

القمعٌة الفاقدة السواطها .بعض الخالٌا االمٌبٌة القابلٌة على تكوٌن بشرة االسفنج الجدٌد 

وتعٌد للخالٌا القمعٌة اطواقها وتنتظم حول فجوات الجسم ، وتنشأ التراكٌب االخرى 

من الخالٌا االمٌبٌة ، التستطٌع الخالٌا القمعٌة لوحدها ان تكون اسفنجا  لالسفنج الجدٌد

 جدٌدا . 

 

 التكاثر فً المسامٌات

 تتكاثر المسامٌات بطرٌقتٌن الالجنسٌة والجنسٌة :

 التكاثر الالجنسً : وٌكون على ثالثة انواع وهً : 

تتخصر تفرعات بعض االسفنجٌات بالقرب من نهاٌاتها حٌث  : Buddingالتبرعم  -1

تتكون تراكٌب كروٌة سرعان ما تنفصل من االسفنج االم لتنمو الى اسفنج جدٌد ، قد 

تحدث عملٌة التبرعم بصورة اعتٌادٌة او قد تحصل نتٌجة لعوامل التالئم معٌشة االسفنج 

. 

كثٌرا ما ٌضمحل جسم االسفنج :  Reduction Bodiesتكوٌن االجسام المختزلة  2 -

تحت وطئة الظروؾ ؼٌر المالئمة تاركا خلفه كتال كروٌة صؽٌرة تدعى باالجسام 

المختزلة وقوامها طبقة البشرة ) الى الخارج ( وكتلة من الخالٌا االمٌبٌة والقمعٌة )من 

ٌئٌة الداخل ( تنمو االجسام المختزلة الى افراد جدٌدة ، عندما تتوفر لها الظروؾ الب

 المناسبة .
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تقع البرٌعمات فً نوعٌن ، النوع االول ٌتكون فً :  Gemmulesتكوٌن البرٌعمات  -3

مسامٌات المٌاه العذبة : ٌبدأ تكوٌن البرٌعٌمات هذه بتجمع عدد من الخالٌا االمٌبٌة 

وتزودها بكمٌة وافرة من المواد الؽذائٌة من خالل الخالٌا  Archeocytesاالولٌة 

ثم تنتظم خالٌا امٌبٌة اخرى الى التجمع االول وتكون حوله  Trophocytesة االؼتذائٌ

تعمل على افراز ؼشائٌن احدهما داخلً سمٌك ،  columnar cellsطبقة خالٌا عمودٌة 

واالخر خارجً رقٌق ، ٌتم افراز الؽشاء الداخلً قبل الؽشاء الخارجً ، وفً الوقت 

بوضع  Scleroblastsٌا المولدة الهٌكلٌة الذي تجري فٌه هذه العملٌات تقوم الخال

اشواكها بصورة شعاعٌة بٌن الؽشائٌن . ٌنتهً طرفا اشواك البرٌعمات بتركٌب مسطح 

وقد تنعدم هذه االشواك  Amphidiscsدائري لذا تسمى هذه االشواك مزدوجة االقراص 

ودٌة واالؼتذائٌة فً بعض انواع المسامٌات . وبعد اتمام بناء البرٌعمة تشرع الخالٌا العم

والهٌكلٌة بالرحٌل تاركة خلفها برٌعمة كروٌة صلبة تتألؾ من كتلة من الخالٌا االمٌبٌة 

المملوءة بالمواد الؽذائٌة ومؽلفة بؽشائٌن تنتظم بٌنهما طبقة من االشواك بصورة شعاعٌة 

ٌتكون عدد ؼفٌر من هذه  Micropyle.  كما توجد فً البرٌعمة فتحة تدعى البوٌب  

البرٌعمات خالل فصل الخرٌؾ وقد تبقى داخل بقاٌا جسم االسفنج خالل فصل الخرٌؾ 

الذي ٌأخذ باالنحالل او تتركها لتسقط فً قعر الماء ، تبداء البرٌعمات بالفقس فً فصل 

الربٌع ، بعد اجتٌازها االحوال البٌئٌة ؼٌر المالئمة لحٌاة االسفنج كالجفاؾ واالنجماد 

ة الفقس بخروج الخالٌا االمٌبٌة عن طرٌق البوٌب وتنشأ من هذه وؼٌرها . وتتم عملٌ

 الخالٌا االنواع االخرى من الخالٌا الالزمة لتكوٌن جسم االسفنج الجدٌد .

اما برٌعمات المسامٌات البحرٌة فتتكون بتجمع خالٌا امٌبٌة متشابهة وٌحٌط بها ؼشاء  -

دٌة ذات اسواط ) تكون مؤخرة قوامه خالٌا مسطحة سرعان ما تتحول الى خالٌا عمو

البرٌعمة خالٌة من االسواط ( وعندئذ تترك البرٌعمة جسم االسفنج االم وهً شبٌهة بٌرقة 

تسبح فً الماء فترة من الزمن ثم تلتصق من ناحٌتها الخلفٌة بجسم مناسب ، وهنا تفقد 

 البرٌعمة اسواطها وتبداء بالنمو الى اسفنج جدٌد.
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 المساميات التكاثر في 
 
 اعداد

 د. عدنان موسى   د. صفاء محمد      
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 Porifera  :Phylumشعبة المسامٌات 

 التكاثر فً المسامٌات

 تتكاثر المسامٌات بطرٌقتٌن الالجنسٌة والجنسٌة :

 التكاثر الالجنسً : وٌكون على ثالثة انواع وهً : 

تتخصر تفرعات بعض االسفنجٌات بالقرب من  : Buddingالتبرعم  -1

نهاٌاتها حٌث تتكون تراكٌب كروٌة سرعان ما تنفصل من االسفنج االم لتنمو 

الى اسفنج جدٌد ، قد تحدث عملٌة التبرعم بصورة اعتٌادٌة او قد تحصل نتٌجة 

 لعوامل التالئم معٌشة االسفنج .

كثٌرا ما ٌضمحل جسم :  Reduction Bodiesتكوٌن االجسام المختزلة  2 -

االسفنج تحت وطئة الظروؾ ؼٌر المالئمة تاركا خلفه كتال كروٌة صؽٌرة 

تدعى باالجسام المختزلة وقوامها طبقة البشرة ) الى الخارج ( وكتلة من 

الخالٌا االمٌبٌة والقمعٌة )من الداخل ( تنمو االجسام المختزلة الى افراد جدٌدة 

 ٌئٌة المناسبة .، عندما تتوفر لها الظروؾ الب

تقع البرٌعمات فً نوعٌن ، النوع االول :  Gemmulesتكوٌن البرٌعمات  -3

ٌتكون فً مسامٌات المٌاه العذبة : ٌبدأ تكوٌن البرٌعٌمات هذه بتجمع عدد من 

وتزودها بكمٌة وافرة من المواد  Archeocytesالخالٌا االمٌبٌة االولٌة 

ثم تنتظم خالٌا امٌبٌة  Trophocytesة الؽذائٌة من خالل الخالٌا االؼتذائٌ

 columnar cellsاخرى الى التجمع االول وتكون حوله طبقة خالٌا عمودٌة 

تعمل على افراز ؼشائٌن احدهما داخلً سمٌك ، واالخر خارجً رقٌق ، ٌتم 

افراز الؽشاء الداخلً قبل الؽشاء الخارجً ، وفً الوقت الذي تجري فٌه هذه 
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بوضع اشواكها بصورة  Scleroblastsٌا المولدة الهٌكلٌة العملٌات تقوم الخال

شعاعٌة بٌن الؽشائٌن . ٌنتهً طرفا اشواك البرٌعمات بتركٌب مسطح دائري 

وقد تنعدم هذه  Amphidiscsلذا تسمى هذه االشواك مزدوجة االقراص 

االشواك فً بعض انواع المسامٌات . وبعد اتمام بناء البرٌعمة تشرع الخالٌا 

ودٌة واالؼتذائٌة والهٌكلٌة بالرحٌل تاركة خلفها برٌعمة كروٌة صلبة العم

تتألؾ من كتلة من الخالٌا االمٌبٌة المملوءة بالمواد الؽذائٌة ومؽلفة بؽشائٌن 

تنتظم بٌنهما طبقة من االشواك بصورة شعاعٌة .  كما توجد فً البرٌعمة فتحة 

البرٌعمات خالل فصل ٌتكون عدد ؼفٌر من هذه  Micropyleتدعى البوٌب  

الخرٌؾ وقد تبقى داخل بقاٌا جسم االسفنج الذي ٌأخذ باالنحالل او تتركها 

لتسقط فً قعر الماء ، تبداء البرٌعمات بالفقس فً فصل الربٌع ، بعد اجتٌازها 

االحوال البٌئٌة ؼٌر المالئمة لحٌاة االسفنج كالجفاؾ واالنجماد وؼٌرها . وتتم 

خالٌا االمٌبٌة عن طرٌق البوٌب وتنشأ من هذه الخالٌا عملٌة الفقس بخروج ال

 االنواع االخرى من الخالٌا الالزمة لتكوٌن جسم االسفنج الجدٌد .

اما برٌعمات المسامٌات البحرٌة فتتكون بتجمع خالٌا امٌبٌة متشابهة وٌحٌط  -

بها ؼشاء قوامه خالٌا مسطحة سرعان ما تتحول الى خالٌا عمودٌة ذات 

تكون مؤخرة البرٌعمة خالٌة من االسواط ( وعندئذ تترك البرٌعمة اسواط ) 

جسم االسفنج االم وهً شبٌهة بٌرقة تسبح فً الماء فترة من الزمن ثم تلتصق 

من ناحٌتها الخلفٌة بجسم مناسب ، وهنا تفقد البرٌعمة اسواطها وتبداء بالنمو 

 الى اسفنج جدٌد.
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المسامٌات خنثٌة عادة ولكن بعضها وحٌد الجنس اي منه التكاثر الجنسً :  -2

الذكور ومنه االناث وتفادٌا التحاد الخالٌا التناسلٌة الناتجة من فرد خنثً واحد 

، تتكون الحٌامن والبٌوض فً وقتٌن مختلفٌن ، وقد تنشأ الخالٌا التناسلٌة ) 

الٌا القمعٌة او الخ Archaeocytesالكمٌتات (من الخالٌا االمٌبٌة االولٌة 

Choanocytes  او من كلتٌهما . تم دراسة التكاثر الجنسً فً الجنسٌن

Grantia وSycon   ًوكما ٌل 

وتنمو  Radial canalالى القناة الشعاعٌة  Oogoniumتخرج بذرة البٌضة 

)خلٌة البٌضة( تقفل االخٌرة راجعة الى منطقة  Oocytesهناك الى البٌضة 

نفسه وهنا تندمج فٌها خلٌة اؼتذائٌة )محملة بمواد المٌزوكلٌا فً االسفنج 

جاهزة لالخصاب ، اما  Ovum  ؼذائٌة( فٌزداد حجمها وتتحول الى البٌضة 

الحٌوان المنوي القادم من حٌوان اخر فٌدخل خلٌة قمعٌة مجاورة للبٌضة 

الناضجة . تفقد هذه الخلٌة القمعٌة سوطها وطوقها وتصبح امٌبٌة الشكل ثم 



 
 

71 
 

 2022/2021 موسى ،  د. صفاء محمدد.عدنان محاضرات مادة الالفقرٌات النظري 

تجاه البٌضة وتلتصق بسطحها وفً هذه المرحلة ٌكون الحٌمن موجود تسٌر با

الخلٌة  كما ان كبسولة فً الخلٌة القمعٌة قد فقد ذٌله واحاطت برأسه المنتفخ

تتولى نقله الى البٌضة  القمعٌة تفقد سوطها وطوقها وتتحول الى  خلٌة امٌبٌة

بسلسلة من االنقسامات الناضجة . بعد ان ٌتم االخصاب تمر البٌضة المخصبة 

تكون الثالثة االولى طولٌة ) الحٌوانات االخرى الثالث ٌكون افقً ( وعندما 

ٌبلػ مرحلة الست عشر خلٌة ٌصبح قرصً الشكل وٌقع بالقرب من الخالٌا 

القمعٌة وفً هذه المرحلة ٌتعٌن مصٌر خالٌاه : فالخالٌا الثمانً المجاورة 

رة فً االسفنج الجدٌد ، اما الخالٌا الثمانً للخالٌا القمعٌة تكون مصدر البش

 الباقٌة فتتحول الى خالٌا قمعٌة .

تنقسم الخالٌا الثمانٌة االخٌرة  بسرعة وٌنمو لكل منها سوط من ناحٌتها المقابلة 

، اما الخالٌا المجاورة للخالٌا القمعٌة فتزداد   Blastocoelلجوؾ البالستوال 

و فم ٌتناول الجنٌن عن طرٌقه بعض الخالٌا حجومها وتتكون فً وسطها ثؽرة ا

من جسم االم وٌسمى الجنٌن فً هذه المرحلة بالستوال معدٌة 

stomoblastula  ثم ٌعانً الجنٌن حالة انعكاس ،inversion   عن طرٌق

فتحة الفم فٌصبح السطح الداخلً لجدار الجسم متجها نحو الخارج ، وٌتحول 

ٌتمٌز جسم الٌرقة الى منطقتٌن  Amphiblastulaبذلك الجنٌن الى ٌرقة تدعى 

: امامٌة تتألؾ من عدد كبٌر من الخالٌا الصؽٌرة المسوطة واالخرى خلفٌة 

مكونة من عدد اقل من الخالٌا الكبٌرة الخالٌة من االسواط )قارن هذه الٌرقة 

ببرٌعمات المسامٌات البحرٌة( تخترق هذه الٌرقة جدار جسم االم لتصل الى 

شعاعٌة ومنها تأخذ طرٌقها الى الخارج وتبقى سابحة فً الماء لفترة  اقرب قناة

من الزمن ثم تستقر على جسم صلب وهناك تبدأ الخالٌا المسوطة الصؽٌرة 

نحو الداخل وتنمو فوقها الخالٌا الكبٌرة ، فٌتكون  invaginationباالنبعاج 
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ق على ثمار )كلمة اؼرٌقٌة ٌطل Olynthusاسفنج من الطراز االسكونً ٌسمى 

 التٌن ؼٌر الناضجة( ، ٌتحول هذا التركٌب بدوره الى الطراز الخاص. 
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 عالقة المسامٌات بالحٌوانات االخرى

تتوفر فً ؼٌرها من  تمتاز المسامٌات بصفات تعد فرٌدة فً نوعها وال

 الحٌوانات عدٌدة الخالٌا ومن هذه الصفات .

للبٌضة المخصبة طولٌة ، بٌنما ٌكون تكون االنقسامات الثالثة االولى  -1

 االنقسام الثالث فً الحٌوانات االخرى عرضٌا .

 فً اجنة المسامٌات . inversionحدوث ظاهرة االنعكاس  - 2

قها الماء والؽذاء الى ٌوجود عدة ثؽور او فتحات صؽٌرة ٌدخل عن طر -3

وانات االخرى الجسم بمثابة افواه للحٌوان ، وهذا من شأنه ان ٌجعل نشوء الحٌ

من المسامٌات امرا ٌكاد ان ٌكون مستحٌال . ذلك ألن الفم ٌالزم الرأس 

كان لهذا الحٌوان ا لوالدماغ عادة . فلو قدر لالسفنج ان ٌكون اصال لحٌوان م

عدد من االفواه واالدمؽة والرؤوس ولعدد ثؽور االسفنج ، والٌوجد هكذا 

 مخلوق فً عالم الحٌوان .

قً الحٌوانات فً قلة تخصص خالٌاها وضعؾ اعتماد تختلؾ عن با – 4

 الخالٌا على بعضها البعض .

ٌعتبر الكثٌرون هذه الصفة دلٌال  choanocytesوجود  الخالٌا القمعٌة  – 5

قوٌا على نشوء المسامٌات من الحٌوانات االبتدائٌة المعروفة بالسوطٌات 

ان تكون  ٌتضح مما سبق بانه الٌمكن choanoflagellataالقمعٌة 

االسفنجٌات اصال لؽٌرها من الحٌوانات لذا فهً فرعا من فروع المملكة 

 الحٌوانٌة قائما بذاته.
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 اهمٌة المسامٌات

* لبعض انواع االسفنج قٌمة تجارٌة البأس بها وماٌعرؾ باالسفنج التجاري ، 

والذي ٌستخدم فً االستحمام وفً اؼراض اخرى ، اذ هو عبارة عن الٌاؾ 

 ن مادة االسبونجٌن .هٌكلٌة م

* ٌستخدم فً نٌوزلندا فً المستشفٌات حٌث ٌساعد فً التئام الجروح ، اذ 

 ٌحوي على مواد مضادة لاللتهاب.

* وتوجد بٌن المسامٌات اٌضا انواع ضارة فمنها ما تكون سامة وتولد التهابات 

ن موجعة اذ المست جلد االنسان ، ومنها ما تولد روائح كرٌهة وثمة انواع م

االسفنج تحفر فً اصداؾ المحار وؼٌره وتسبب هالكه وٌوجد فً الخلٌج 

عندما ٌهاجم محار اللؤلؤ ٌجعل صدفته  Clionaالعربً جنس من االسفنج 

 ؼرباال.
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 المساميات التكاثر في 
 
 اعداد

 د. عدنان موسى   د. صفاء محمد      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porifera  :Phylumشعبة المسامٌات 

 التكاثر فً المسامٌات

 تتكاثر المسامٌات بطرٌقتٌن الالجنسٌة والجنسٌة :

 التكاثر الالجنسً : وٌكون على ثالثة انواع وهً : 
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تتخصر تفرعات بعض االسفنجٌات بالقرب من  : Buddingالتبرعم  -1

نهاٌاتها حٌث تتكون تراكٌب كروٌة سرعان ما تنفصل من االسفنج االم لتنمو 

الى اسفنج جدٌد ، قد تحدث عملٌة التبرعم بصورة اعتٌادٌة او قد تحصل نتٌجة 

 لعوامل التالئم معٌشة االسفنج .

كثٌرا ما ٌضمحل جسم :  Reduction Bodiesتكوٌن االجسام المختزلة  2 -

االسفنج تحت وطئة الظروؾ ؼٌر المالئمة تاركا خلفه كتال كروٌة صؽٌرة 

تدعى باالجسام المختزلة وقوامها طبقة البشرة ) الى الخارج ( وكتلة من 

الخالٌا االمٌبٌة والقمعٌة )من الداخل ( تنمو االجسام المختزلة الى افراد جدٌدة 

 ٌئٌة المناسبة .، عندما تتوفر لها الظروؾ الب

تقع البرٌعمات فً نوعٌن ، النوع االول :  Gemmulesتكوٌن البرٌعمات  -3

ٌتكون فً مسامٌات المٌاه العذبة : ٌبدأ تكوٌن البرٌعٌمات هذه بتجمع عدد من 

وتزودها بكمٌة وافرة من المواد  Archeocytesالخالٌا االمٌبٌة االولٌة 

ثم تنتظم خالٌا امٌبٌة  Trophocytesة الؽذائٌة من خالل الخالٌا االؼتذائٌ

 columnar cellsاخرى الى التجمع االول وتكون حوله طبقة خالٌا عمودٌة 

تعمل على افراز ؼشائٌن احدهما داخلً سمٌك ، واالخر خارجً رقٌق ، ٌتم 

افراز الؽشاء الداخلً قبل الؽشاء الخارجً ، وفً الوقت الذي تجري فٌه هذه 

بوضع اشواكها بصورة  Scleroblastsٌا المولدة الهٌكلٌة العملٌات تقوم الخال

شعاعٌة بٌن الؽشائٌن . ٌنتهً طرفا اشواك البرٌعمات بتركٌب مسطح دائري 

وقد تنعدم هذه  Amphidiscsلذا تسمى هذه االشواك مزدوجة االقراص 

االشواك فً بعض انواع المسامٌات . وبعد اتمام بناء البرٌعمة تشرع الخالٌا 

ودٌة واالؼتذائٌة والهٌكلٌة بالرحٌل تاركة خلفها برٌعمة كروٌة صلبة العم
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تتألؾ من كتلة من الخالٌا االمٌبٌة المملوءة بالمواد الؽذائٌة ومؽلفة بؽشائٌن 

تنتظم بٌنهما طبقة من االشواك بصورة شعاعٌة .  كما توجد فً البرٌعمة فتحة 

البرٌعمات خالل فصل ٌتكون عدد ؼفٌر من هذه  Micropyleتدعى البوٌب  

الخرٌؾ وقد تبقى داخل بقاٌا جسم االسفنج الذي ٌأخذ باالنحالل او تتركها 

لتسقط فً قعر الماء ، تبداء البرٌعمات بالفقس فً فصل الربٌع ، بعد اجتٌازها 

االحوال البٌئٌة ؼٌر المالئمة لحٌاة االسفنج كالجفاؾ واالنجماد وؼٌرها . وتتم 

خالٌا االمٌبٌة عن طرٌق البوٌب وتنشأ من هذه الخالٌا عملٌة الفقس بخروج ال

 االنواع االخرى من الخالٌا الالزمة لتكوٌن جسم االسفنج الجدٌد .

اما برٌعمات المسامٌات البحرٌة فتتكون بتجمع خالٌا امٌبٌة متشابهة وٌحٌط  -

بها ؼشاء قوامه خالٌا مسطحة سرعان ما تتحول الى خالٌا عمودٌة ذات 

تكون مؤخرة البرٌعمة خالٌة من االسواط ( وعندئذ تترك البرٌعمة اسواط ) 

جسم االسفنج االم وهً شبٌهة بٌرقة تسبح فً الماء فترة من الزمن ثم تلتصق 

من ناحٌتها الخلفٌة بجسم مناسب ، وهنا تفقد البرٌعمة اسواطها وتبداء بالنمو 

 الى اسفنج جدٌد.
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المسامٌات خنثٌة عادة ولكن بعضها وحٌد الجنس اي منه التكاثر الجنسً :  -2

الذكور ومنه االناث وتفادٌا التحاد الخالٌا التناسلٌة الناتجة من فرد خنثً واحد 

، تتكون الحٌامن والبٌوض فً وقتٌن مختلفٌن ، وقد تنشأ الخالٌا التناسلٌة ) 

الٌا القمعٌة او الخ Archaeocytesالكمٌتات (من الخالٌا االمٌبٌة االولٌة 

Choanocytes  او من كلتٌهما . تم دراسة التكاثر الجنسً فً الجنسٌن

Grantia وSycon   ًوكما ٌل 

وتنمو  Radial canalالى القناة الشعاعٌة  Oogoniumتخرج بذرة البٌضة 

)خلٌة البٌضة( تقفل االخٌرة راجعة الى منطقة  Oocytesهناك الى البٌضة 

نفسه وهنا تندمج فٌها خلٌة اؼتذائٌة )محملة بمواد المٌزوكلٌا فً االسفنج 

جاهزة لالخصاب ، اما  Ovum  ؼذائٌة( فٌزداد حجمها وتتحول الى البٌضة 

الحٌوان المنوي القادم من حٌوان اخر فٌدخل خلٌة قمعٌة مجاورة للبٌضة 

الناضجة . تفقد هذه الخلٌة القمعٌة سوطها وطوقها وتصبح امٌبٌة الشكل ثم 

تجاه البٌضة وتلتصق بسطحها وفً هذه المرحلة ٌكون الحٌمن موجود تسٌر با

الخلٌة  كما ان كبسولة فً الخلٌة القمعٌة قد فقد ذٌله واحاطت برأسه المنتفخ

تتولى نقله الى البٌضة  القمعٌة تفقد سوطها وطوقها وتتحول الى  خلٌة امٌبٌة

الناضجة . بعد ان ٌتم االخصاب تمر البٌضة المخصبة بسلسلة من االنقسامات 

تكون الثالثة االولى طولٌة ) الحٌوانات االخرى الثالث ٌكون افقً ( وعندما 

ٌبلػ مرحلة الست عشر خلٌة ٌصبح قرصً الشكل وٌقع بالقرب من الخالٌا 

مصٌر خالٌاه : فالخالٌا الثمانً المجاورة القمعٌة وفً هذه المرحلة ٌتعٌن 
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للخالٌا القمعٌة تكون مصدر البشرة فً االسفنج الجدٌد ، اما الخالٌا الثمانً 

 الباقٌة فتتحول الى خالٌا قمعٌة .

تنقسم الخالٌا الثمانٌة االخٌرة  بسرعة وٌنمو لكل منها سوط من ناحٌتها المقابلة 

الخالٌا المجاورة للخالٌا القمعٌة فتزداد  ، اما  Blastocoelلجوؾ البالستوال 

حجومها وتتكون فً وسطها ثؽرة او فم ٌتناول الجنٌن عن طرٌقه بعض الخالٌا 

من جسم االم وٌسمى الجنٌن فً هذه المرحلة بالستوال معدٌة 

stomoblastula  ثم ٌعانً الجنٌن حالة انعكاس ،inversion   عن طرٌق

ً لجدار الجسم متجها نحو الخارج ، وٌتحول فتحة الفم فٌصبح السطح الداخل

ٌتمٌز جسم الٌرقة الى منطقتٌن  Amphiblastulaبذلك الجنٌن الى ٌرقة تدعى 

: امامٌة تتألؾ من عدد كبٌر من الخالٌا الصؽٌرة المسوطة واالخرى خلفٌة 

مكونة من عدد اقل من الخالٌا الكبٌرة الخالٌة من االسواط )قارن هذه الٌرقة 

ت المسامٌات البحرٌة( تخترق هذه الٌرقة جدار جسم االم لتصل الى ببرٌعما

اقرب قناة شعاعٌة ومنها تأخذ طرٌقها الى الخارج وتبقى سابحة فً الماء لفترة 

من الزمن ثم تستقر على جسم صلب وهناك تبدأ الخالٌا المسوطة الصؽٌرة 

بٌرة ، فٌتكون نحو الداخل وتنمو فوقها الخالٌا الك invaginationباالنبعاج 

)كلمة اؼرٌقٌة ٌطلق على ثمار  Olynthusاسفنج من الطراز االسكونً ٌسمى 

 التٌن ؼٌر الناضجة( ، ٌتحول هذا التركٌب بدوره الى الطراز الخاص. 
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 عالقة المسامٌات بالحٌوانات االخرى
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تتوفر فً ؼٌرها من  تمتاز المسامٌات بصفات تعد فرٌدة فً نوعها وال

 عدٌدة الخالٌا ومن هذه الصفات .الحٌوانات 

تكون االنقسامات الثالثة االولى للبٌضة المخصبة طولٌة ، بٌنما ٌكون  -1

 االنقسام الثالث فً الحٌوانات االخرى عرضٌا .

 فً اجنة المسامٌات . inversionحدوث ظاهرة االنعكاس  - 2

ء الى قها الماء والؽذاٌوجود عدة ثؽور او فتحات صؽٌرة ٌدخل عن طر -3

الجسم بمثابة افواه للحٌوان ، وهذا من شأنه ان ٌجعل نشوء الحٌوانات االخرى 

من المسامٌات امرا ٌكاد ان ٌكون مستحٌال . ذلك ألن الفم ٌالزم الرأس 

كان لهذا الحٌوان ا لوالدماغ عادة . فلو قدر لالسفنج ان ٌكون اصال لحٌوان م

ور االسفنج ، والٌوجد هكذا عدد من االفواه واالدمؽة والرؤوس ولعدد ثؽ

 مخلوق فً عالم الحٌوان .

تختلؾ عن باقً الحٌوانات فً قلة تخصص خالٌاها وضعؾ اعتماد  – 4

 الخالٌا على بعضها البعض .

ٌعتبر الكثٌرون هذه الصفة دلٌال  choanocytesوجود  الخالٌا القمعٌة  – 5

قوٌا على نشوء المسامٌات من الحٌوانات االبتدائٌة المعروفة بالسوطٌات 

ٌتضح مما سبق بانه الٌمكن ان تكون  choanoflagellataالقمعٌة 

االسفنجٌات اصال لؽٌرها من الحٌوانات لذا فهً فرعا من فروع المملكة 

 الحٌوانٌة قائما بذاته.

 

 امٌاتاهمٌة المس
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* لبعض انواع االسفنج قٌمة تجارٌة البأس بها وماٌعرؾ باالسفنج التجاري ، 

والذي ٌستخدم فً االستحمام وفً اؼراض اخرى ، اذ هو عبارة عن الٌاؾ 

 هٌكلٌة من مادة االسبونجٌن .

* ٌستخدم فً نٌوزلندا فً المستشفٌات حٌث ٌساعد فً التئام الجروح ، اذ 

 اللتهاب.ٌحوي على مواد مضادة ل

* وتوجد بٌن المسامٌات اٌضا انواع ضارة فمنها ما تكون سامة وتولد التهابات 

موجعة اذ المست جلد االنسان ، ومنها ما تولد روائح كرٌهة وثمة انواع من 

االسفنج تحفر فً اصداؾ المحار وؼٌره وتسبب هالكه وٌوجد فً الخلٌج 

ار اللؤلؤ ٌجعل صدفته عندما ٌهاجم مح Clionaالعربً جنس من االسفنج 

 ؼرباال.
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 الالفقريات النظري الحادية عشرمحاضرة ال
 

 شعبة الالسعات 
Phylum : Cnidaria 

 
 
 
 
 
 اعداد
 د. صفاء محمد          د. عدنان موسى   
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 Hydraامثمة :حيوان اليايدرا 

 من اليايدرا   speciesثمة عدة انواع 

 H.viridis المعروف سابقا ب  Chlorohydra viridissmaاليايدرا االخضر  -1

 H.griseaالمعروف سابقا   vulagris Hydraاليايدرا الرمادي  -2

 H.fuscaالمعروف سابقا   Pilmatohydra oligactisاليايدرا االسمر -3

 .H.gangeticaاليايدرا االبيض او القرنفمي )وردي فاتح ( -4

 
اليايدرا االبيض او القرنفمي )وردي فاتح (                 Chlorohydra viridissmaدرا االخضر الياي

H.gangetica 

           

 

 Hydraحيوان اليايدرا 

اليايدرا حيوان يعيش بصورة منفردة في المياه العذبة فقط ممتصق بالجسام الصمبة المغمورة في 
الماء وقد يرى طافيا عمى سطح الماء او سابحا فيو بطالقة ، الحيوان بوليبي صغير اسطواني 
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سم( ويمتصق باالجسام الصمبة عن طريق الجزء القاعدي  3-1مجوف يتراوح طولو بين)
ويحوي ىذا الجزء عمى خاليا غدية تفرز مادة الصقة  footالقدم  baseالقاعدة  المسطح يسمى

تساعد في تثبيت الحيوان وفي تكوين فقاعات غازية تساعد في طفو الحيوان فوق سطح الماء ، 
ويأخذ  hypostomeاو  Oral coneاما النياية الطميقة فتسمى بالمخروط الفمي او تحت الفم  

تحة الفم في قمة المخروط وتحاط بتراكيب خيطية مجوفة تدعى بالمجسات شكال مخروطيا تقع ف
tentacles   مجسا مجوفا ولو قدرة عمى كبيرة عمى التقمص  12-4والتي يتراوح عددىا بين

واالنبساط وتعمل فتحة الفم عمل الفم والمخرج يدعى الجزء المحصور بين القدم وتحت الفم 
وتنشأ عمى الساق االعضاء  trunk or column or stalkبالجذع او العمود او الساق 

التناسمية الجنسية والالجنسية والبراعم ، ويمكن رؤية اليايدرا عمى خمسة اشكال تبعا لشكل الساق 
 ومايحتويو من تراكيب: 

اي الساق اممس ومستوي واليحتوي عمى   Hydra plainاليايدرا االممس او المستوي  -1 
 تراكيب .

يحتوي الساق عمى خصى وتتميز بشكل مخروطي وقريبة من  Hydra maleالذكر  اليايدرا -2
 الفم وكثيرة العدد.

يحتوي الساق عمى مبايض وتتميز بشكل بيضوي وقريبة  Hydra femaleاليايدرا االنثى  -3
 من القاعدة وقميمة العدد.

 معا.يحتوي الساق عمى خصى ومبايض  Hermaphrodite Hydraاليايدرا الخنثى  -4

 يحتوي الساق عمى برعم او اكثر . Budding Hydraاليايدرا المتبرعم  -5
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 اشكال اليايدرا 

 
 
 
 

 التكــاثــر في اليـايـدرا 
  :جنسيةالجنسية و ويكون بطريقتين 

تنمو عدة براعم عادة عمى سطح الجسم سرعان ما تنمو ليا مجسات  .التكاثر الالجنسي :1
 وتنفصل عن الحيوان األم لتنمو إلى أفراد جديدة . 

 
الجنس أي منو الذكور  ثنائييكون بعض أنواع اليايدرا خنثيًا والبعض االخر  .التكاثر الجنسي :2

( تنشأ من الخاليا البينية . تتكون  ومنو االناث ، ويعتقد بأن الخاليا التناسمية ) الحيامن والبيوض
بيضة واحدة في المبيض أما الخاليا البينية األخرى الموجودة فيو تستخدم كغذاء لمبيضة . تمر 

 Blastulaالبيضة المخصبة وىي ال تزال متصمة بجدار الجسم بسمسمة انقسامات لتكون البالستوال 
. تفرز الخاليا   Gastrulaال  صمدة مجوفة سرعان ما يمتأل  جوفيا وتتحول إلى كاسترو ال

الخارجية لمكاستروال غالفين أحدىما خارجي سميك يتألف من مادة كايتينية ، وقد يكون مزودًا 
بنتوءات حادة ، أما الغالف الداخمي فيكون رقيقًا ويتألف من مادة جيالتينية . ينفصل الجنين في 

اء لعدة اسابيع ثم يفقس عن حيوان جديد عند ىذه المرحمة عن جدار جسم األم ويستقر في قعر الم
 توفر الظروف المناسبة .
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 محاضرة الثانية عشر
 الالسعات )تركيب جدار الجسم(

 
 
 
 
 
 اعداد

 د.عدنان موسى       د. صفاء محمد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التركيب الداخمي
Internal Structure 

 ويقصد بو  التركيب النسجي لجدار الجسم في اليايدرا الذي يتكون من طبقتين خمويتين 
diploblastica  تحصران بينيما طبقة ىالمية وسطية ىي الغراء المتوسطmesoglea   ُيحيط
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الذي يتم  gastrovascularجدار الجسم بتجويف وسطي واسع ُيدعى بالتجويف الوعائي المعدي 
 الخاليا ، ويمتد ىذا التجويف في المجسات والبراعم إن وجدت.فيو اليضم خارج 

 
ىي الطبقة الطالئية الخارجية التي يطمق عمييا خطًأ باالكتوديرم :   Epidermisأ. البشرة 

وليذِه الطبقة وظيفتان ) وقائية وحسية ( اساسيتان وعميو نجد أن خاليا ىذه   1اواألديم الظاىر
  -: سبعة أنواع من الخالياالوظيفتين وتحوي ىذِه الطبقة الطبقة تتخصص ألداء ىاتين 

 
 :   Musculoepithelial or epitheliomsucular cells.الخاليا الطالئية العضمية 1

وىي خاليا مخروطية الشكل صغيرة اذا ما قورنت بمثيالتيا في البطانة المعدية تكون قمة الخمية 
الواسعة نحو الخارج ، في حين تكون قاعدتيا الضيقة نحو الداخل وتمتد عمى ىيئة استطاالت 

ية في متعامدة مع المحور الطولي لجسم اليايدرا ، الجزء الخارجي من ىذه الخاليا لُو وظيفة وقائ
حين الجزء القاعدي لُو وظيفة عضمية حيث تحمل أو تحتوي ظفيرة من خيوط ولييفات عضمية 
ذات قابمية عمى التقمص واالنبساط  وعمى ىذا األساس يطمق عمى ىذه الخاليا بالخاليا الطالئية 

كبيرة العضمية ، اذ يؤدي تقمص ىذه الخاليا إلى قصر طول الحيوان ومجساتو ، ليذه الخمية نواة 
 نوعًا ما تقع قرب منتصفيا.

 
وىي :   Glandulo – musclo epithelial cells.الخاليا الطالئية العضمية الغدية 2

خاليا طالئية عضمية متحورة توجد في منطقة القدم او القرص القاعدي وىي عمودية الشكل 
تكون مادة مخاطية وتحوي أعداد غفيرة من الحبيبات االفرازية المخاطية ، التي عند تحررىا 

mucous substance   ، تساعد في تثبيت الحيوان والتصاقو في أجسام ُأخرى داخل الماء ،
كما تساعد باألحاطة بالجزيئات الغازية التي تنتجيا بعض خاليا ىذه المنطقة لتكوين فقاعة غازية 

 كبيرة تمتصق بأسفل القرص القاعدي تساعد الحيوان بالطفو .
مايكرونات   5عبارة عن خاليا صغيرة قطرىا حوالي  -:  Interstitial cellsنية .الخاليا البي3

ذات نواة كروية كبيرة نسبيا ، تقع بين قواعد الخاليا الطالئية العضمية بشكل تجمعات ، وىي 
خاليا جنينية غير متمايزة بامكانيا أن تتحول إلى أي نوع من األنواع اأُلخرى من الخاليا ويطمق 

 .   Replacing cellsأو الخاليا المعوضة   Spare cellsيضًا بالخاليا االحتياط عمييا أ
 

                                                           
1
 ٌستخدم مصطلح االدٌم الظاهر للتعبٌر عن الطبقة الخارجٌة فً المراحل الجنٌنٌة  ولٌس للحٌوانات البالؽة . 
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وىي خاليا عمودية طويمة نحيفة خيطية تقع بين   -:  Sensory cells.الخاليا الحسية 4
حساسة تجاه الممس   Sensory hair الخاليا الطالئية العضمية ، تحمل عند فتحتيا شعرة حسية 

والمواد الكيميائية . تستمم ىذه الخمية اإليعازات عن طريق الشعرات الحسية وتنقل والحرارة والضوء 
 االيعازات عن طريق استطاالتيا الخيطية في قواعدىا والتي ترتبط بالخاليا العصبية.

  
خاليا ذات اشكال غير منتظمة وقد   -:  Nerve cells or neurones.الخاليا العصبية 5

كثر وتوجد بييئة شبكة بالقرب من طبقة الميزوكميا تقع تحت االستطاالت تكون ليا زائدتان أو أ
العضمية لمخاليا الطالئية العضمية ، وتوجد شبكة ُاخرى من ىذِه الخاليا عمى الجية الداخمية 
لمميزوكميا . ومن الجدير بالذكر أن ىذه الخاليا تتركز في المنطقة الفمية والمجسات والقدم . من 

يا ما ىو حسي أو حركي أو افرازي ، وتمتد استطاالتيا النحيفة عبر طبقة الغراء بين ىذه الخال
 . المتوسط وتمتقي بعضيا ببعض وبالخاليا الحسية

 
وىي خاليا خاصة في اليايدرا البالغة ُتالحظ في مناطق   -:Grem cells .الخاليا التناسمية 6

محدودة من العمود ، تنشأ نتيجة االنقسامات المتكررة لمخاليا البينية غير المتمايزة في فصل 
 ) الخصى الذكرية ، والمبايض االنثوية ( . gonadsالصيف اذ تقوم بتكوين المناسل 

 
كمثرية تنشأ من الخاليا البينية تستخدم في الدفاع خاليا   -: Cnidoblasts .الخاليا الالسعة 7

واليجوم والحركة ، تنتشر في خاليا البشرة باستثناء القرص القاعدي ، يزداد عددىا في المجسات 
يتخذ   batteries of stinging cellsوتحت الفم مكونة ما يسمى ببطاريات الخاليا الالسعة 

مو شكاًل حمقيًا ، ويحوي نواة واضحة ، وُيحيط بتركيب كيسي سايتوبالزم الخمية الالسعة الكاممة الن
المزدوجة   stinging capsuleأو بمحفظة المسع   nematocyst يدعى بالكيس الخيطي 

) مزيج من مادة الفينول  hypnotoxinالجدار ، والحاوية عمى سائل سام ُيسمى ىيْبوتوكسين 
يمتد في داخميا تركيب خيطي انبوبي مفتوح النياية والبروتين ( ، وينشأ من قمة محفظة المسع ، و 

يعرف بالخيط الالسع ، الذي يحمل عادة عند نيايتو المنتفخة ثالثة أشواك كبيرة أو قميمات 
Stylets   تمييا ثالثة صفوف من األشواك الصغيرة المرتبة بشكل حمزوني ويغطي المنطقة غطاء

operculum يرة صغيرة حادة تدعى بالزناد ، تبرز من قمة الخمية الالسعة شعcnidocil  كما ،
، ترتبط االكياس الالسعة بجسم الخمية  myofilaments يمكن مالحظة لييفات أو خيوط عضمية 

 :أربعة أنواع من األكياس الخيطية في اليايدرا. ثمة   Iasso بواسطة خيط يسمى بالوىق 
  
  :  Penetrant nematocysts.األكياس الخيطية الخارقة أو الثاقبة 1
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اكبر االنواع حجما واكثرىا تعقيدا ، كمثرية الشكل خيطيا يحمل اشواك نيايتو المفتوحة ضيقة حادة ثابتة )خارقة( منو 
 اتت التسمية .

 

  Volvent nematocysts.األكياس الخيطية الممتفة )المتحمزنة ( 2
النوع السابق ، خيطيا الالسع قصير سميك اكياس خيطية كمثرية الشكل ومخروطية ، اصغر من 

 عديم االشواك مغمق النياية ، يفتقر الى القاعدة المنتفخة ، يستخدم في الحصول عمى الغذاء
 
 

 Small glutinant nemntocysts .األكياس الخيطية الالصقة الصغيرة 3
القاعدة المنتفخة او  ليا شكل بيضوي او ممدود ، خيطيا عديم االشواك مفتوح النياية ويفتقر الى

الساق . لمخيوط سطح لزج يعمل عمى التصاق مجسات الييدرا وتثبيتيا بالسطوح واالجسام التي 
 تصبح في تماس معيا وىكذا تفيد الحركة وربما في جمع الغذاء .

 
 

   Large glutinant nematocysts .األكياس الخيطية الالصقة الكبيرة 4
يا بيضوي ، وقاعدة ضيقة وفتحة نيائية ولخيطيا الالسع صف اكبر حجما من سابقتيا ، شكم

حمزوني من االشواك الصغيرة ، تكون الخيوط لزجة حالة انطالقيا ، تستخدم ىذه االكياس لمحركة 
 ومسك الفريسة 
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94 
 

 2022/2021 موسى ،  د. صفاء محمدد.عدنان محاضرات مادة الالفقرٌات النظري 

 
 
 
 
 
 

وىي الطبقة الطالئية الداخمية تؤلف حوالي ثمثي  -:  Gastrodermisالبطانة المعدية  -ب 
سمك جدار الجسم ، يختمف اطوال خالياىا ونياياتيا الممتدة نحو التجويف الوعائي المعدي ، 



 
 

95 
 

 2022/2021 موسى ،  د. صفاء محمدد.عدنان محاضرات مادة الالفقرٌات النظري 

خاليا ىذه الطبقة أكبر حجمًا من مثيالتيا في البشرة ، وليا وظيفة ىضمية ، حسية ، افرازية ، 
 لخاليا كما تحوي ىذه الطبقة االنواع األتية من ا

  Musculo – nutritive cells العضمية  –.الخاليا االغتذائية 1
وىي خاليا  -:  Musculo – endothelial cells أو الخاليا الطالئية العضمية الداخمية  

اال أنيا أكبر حجمًا من مثيالتيا في البشرة ،  –كثيرة العدد شبيية بتمك الموجودة في البشرة 
وزوائدىا العضمية القاعدية أقل نموًا ، وىي عمودية عمى المحور الطولي لمجسم ، تقمصيا يؤدي 
إلى تقميل قطر الحيوان ، وتكون جيدة النمو في منطقة تحت الفم والمجسات حيث تشكل عاصرات 

تقوم بالتقاط  pesudopda لطميقة تحمل أقدام وىمية تستطيع سد ىذه الفتحات ، كما أن نيايتيا ا
دقائق الغذاء ، وقد تحمل بعض ىذه الخاليا سوطًا أو سوطين ، التي تقوم بتحريك دقائق الغذاء 
الميضوم خارج الخاليا ، تحوي ىذه الخاليا عمى فجوات غذائية عديدة أي يتم ىضم الغذاء داخل 

 يات أو المساميات .خموي ، عمى غرار ما يحدث في االبتدائ
 
   Glandular cells .الخاليا الغدية 2

وىي خاليا  -:  endoepithelio glandular cells الطالئية الداخمية  –أو الخاليا الغدية 
صولجانية أصغر من الخاليا السابقة وأقل عدد ، تفتقر إلى الزوائد العضمية ، ثمة نوعان من ىذه 
الخاليا نوع يقع بالقرب من منطقة الفم وتحت الفم ويفرز مادة مخاطية لزجة تسيل دخول المواد 

ني فيفرز أنزيمات الغذائية من فتحة الفم أو تساعد في التصاق دقائق الغذاء . أما النوع الثا
 ىاضمة تيضم المواد الغذائية الموجودة في التجويف الوعائي المعدي ) ىضم خارج خموي ( . 

 
 مشابية تمك في البشرة إال أنيا أقل عددًا  -:  Interstitial cells.الخاليا البينية 3
 
لغذاء أو مشابية تمك في البشرة ، وظيفتيا تحسس ا -:  Sensory cells.الخاليا الحسية 4

الفريسة عند دخوليا التجويف الوعائي المعدي ، ثم تحفز الخاليا الخاصة باليضم لمقيام بوظائفيا 
 . 
 
شبيية بمثيالتيا في البشرة إال أنيا أقل  -:  nerve cells or neuron .الخاليا العصبية 5

منيا بكثير . تشكل ىذِه  الخاليا شبكة من خاليا عصبية كمثيالتيا اال أنيا تقع عمى الجية 
الداخمية لطبقة الغراء المتوسط . تمتد األلياف واالستطاالت العصبية لمشبكتين عبر ىذه الطبقة 

. وقد تتصل بعض   synapcن العصبي وتتقارب بعضيا مع بعض مكونة ما يدعى باألقترا
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األلياف بالعصبية بالزوائد العضمية لمخاليا الطالئية العضمية أو الخاليا الحسية وتعمل عمى نقل 
لييا .  االيعازات منيا وا 

 
طبقة جيالتينية غير خموية وسطية ، ساندة ومثبتة لخاليا  -:  Mesogleaالغراء المتوسط  –ج 

رجية تكون أسمك ما يمكن في منطقة القرص القاعدي ثم يقل سمكيا في الطبقتين الداخمية والخا
الساق وتصبح رقيقة جدًا في المجسات ، وىذا ما يجعل القرص القاعدي يتحمل ثقل الجسم 

 وحركاتِو فيعطيو مرونة مما يسيل عممية الحصول عمى الغذاء والحركة واالنتقال او األندفاع .
 
 

 
 ٓوطغ ك٢ عذاس عسْ االسؼبد
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 ٓظبٛش اُؾ٤بح ك٢ اُٜب٣ذسا

 جالٗطوحٍ 

ُؿْٓ جُٜح٣ىٌج ٝٓؿٓحضٚ هىٌز كحتوس ػ٠ِ جُطوِٙ ٝجالٗرٓح٠ ٝيُي  

ذلَٟ جال٤ُحف جُؼ٤ِٟس جُط٤ُٞس جُٔٞؾٞوز ك٢ هٞجػى جُهال٣ح جُطالت٤س 

جُؼ٤ِٟس ك٢ ٠روس جُرٍٗز . ٣٘طوَ جُٜح٣ىٌج ٖٓ ٌٓحٕ ئ٠ُ أنٍ ذأًػٍ ٖٓ 

ك٤ٜح ٣٘ك٢٘ جُؿْٓ   ٤ْٝsomersaultingِس ٜٓ٘ح جُكًٍس جالٗوالذ٤س 

ٓ٘طوس جُلْ ٝٓؿٓحضٜح ذحُوحع . ٣ؼود يُي ضكٌٍ جُوٍ٘  ٝضِطٛن

جُوحػى١ ٝجُطٛحهٚ ك٢ ٌٓحٕ ؾى٣ى ذؼى ٌٍٓٝٙ كٞم جُٔؿٓحش . ٝضطٌٕٞ 

ًٛٙ جُكًٍس ئ٠ُ إٔ ٣رِؾ جُك٤ٞجٕ جٌُٔحٕ ج١ًُ ٣رطـ٤ٚ . ٝك٢ ٠ٍجَ أنٍ 

ٖٓ جالٗطوحٍ ٣٘ك٢٘ جُؿْٓ ٝضِطٛن جُٔؿٓحش ذحُوحع ٣ٝؼود يُي جهطٍجخ 

ٓٞٞغ جُطٛحم جُٔؿٓحش ذحُوحع ٝػ٘ىتً ضطكٌٍ جُوٍ٘ جُوحػى١ ٖٓ 

 جُٔؿٓحش ٣ٝ٘طٛد جُؿْٓ ئ٠ُ ٝٞؼٚ جالػط٤حو١ . 

ًُٜٝج جالِْٞخ ٖٓ جالٗطوحٍ ٣ٗرٚ ذكًٍس ذؼٝ جُى٣ىجٕ جُط٢ ضوٍخ 

. ض٠ٔٓ جُى٣ىجٕ جُو٤حْس  ضٌُع جالٌٜٓإنٍضٜح ٖٓ ٓوىٓس جُؿْٓ ًأٜٗح 

ٖٝٓ   looping or creeping ٝض٠ٔٓ جُُقق جٝ جُكًٍس جُؼ٣ٍٝس 

أٝ جُطلٞ  Floating ْٝحتَ جُكًٍس جألنٍٟ ك٢ جُٜح٣ىٌج جالٗطوحٍ ػٞٓحً 

ق٤ع ٣٘لَٛ جُوٍ٘ جُوحػى١ ػٖ جُوحع ٝضلٍَ جُهال٣ح جُهحٚس ذًٜٙ 

جُٔ٘طوس كوحػس ٛٞجت٤س ضؼَٔ ػ٠ِ قَٔ جُؿْٓ ئ٠ُ ْطف جُٔحء ق٤ع ٣رو٠ 

 Glidingػحتٔحً ُلطٍز ٖٓ جُُٖٓ ذٌٛٞز ٓوِٞذس ، ٣ٝطكٍى ذحالُٗالم 

ٖ ٣ٍ٠ن ض٣ٌٖٞ جُوٍ٘ جُوحػى١ ألهىجّ ٤ٔٛٝس ، ٝػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ػ

جُٜح٣ىٌج ٓوِٞخ ٝذٞٞغ ػٔٞو١ ضٌٕٞ ٓؿٓحضٚ ِٓطٛوس ٝهٍٚٚ 
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ِٚ ٣ٝطكٍى ٖٓ ٌٓحٕ ئ٠ُ جنٍ أ١  جُوحػى١ ٤ِ٠وحً ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣كٍى ٓؿٓحض

 ج٢ُٗٔ .

 

 

 (: جُكًٍس جالٗوالذ٤س ك٢ جُٜح٣ىٌج1ٌَٖ)

 

 

 جُٜح٣ىٌج(: جُكًٍس جُؼ٣ٍٝس جٝ جُُقق ك٢ 2ٌَٖ)
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جالؿطًجء : ٣ؼ٤ٕ جُٜح٣ىٌج ػ٠ِ جُك٤ٞجٗحش جُٛـ٤ٍز ًحُو٣ٍٗحش جُٔحت٤س 

ٝؿ٤ٍٛح ٝػ٘ى ذِٞؽ جُٔحوز جُـًجت٤س جُلؿٞز جُٞػحت٤س جُٔؼى٣س ضرىأ جُهال٣ح 

جُـى٣س ذحكٍجَ ج٣ُٗٔحش ٤ٟٔٛس ٖر٤ٜس ذحُطٍذ٤ٖٓ ضؼَٔ ػ٠ِ ْٟٛ 

ن١ِٞ ك٤ٚ  هى جُٔٞجو جُرٍٝض٤٘٤س ٝك٢ ًٛٙ جٍُٔقِس ٣طْ جُْٜٟ نحٌؼ 

ضطكٍٞ جُٔحوز جُـًجت٤س ئ٠ُ جُررط٤ىجش غْ ٣رىأ جُطٌٞ جُػح٢ٗ ٖٓ ػ٤ِٔحش 

جُْٜٟ وجنَ جُهال٣ح ق٤ع ضٔى جُهال٣ح جالؿطًجت٤س    ) جُطالت٤س جُؼ٤ِٟس 

( ذٔى أهىجٜٓح ج٤ُٔٛٞس ألهط٘ح٘ جُىهحتن جُـًجت٤س . ٝك٢ كؿٞجضٜح جُـًجت٤س 

ُالْؼحش ال ضٓطط٤غ ْٟٛ ٣طْ ْٟٛ جُرٍٝض٤٘حش ٝجُىٕٛٞ ) ٣رىٝ إٔ ج

جُٔٞجو ج٣ُٞٗ٘س ( ق٤ع ضٌٕٞ ٓكط٣ٞحش جُلؿٞجش قح٤ٟٓس ك٢ ذحوب 

جالٍٓ غْ ضٛرف هحػى٣س ، ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ جُك٤ٞجٗحش جالذطىجت٤س . ض٘طوَ 

جُٔٞجو جُـًجت٤س جُٜٟٔٞٓس ئ٠ُ ٓهطِق ٓ٘ح٠ن جُؿْٓ ذٞجْطس جُط٘حكً 

 ٝجالٗطٗحٌ جُه١ِٞ .

) جٌُال٣ٌٞؾ٤ٖ ( ك٢ جُؿْٓ ٝضٓطِٜي ػ٘ى  ضُهُٕ جُىٕٛٞ ٝجُ٘ٗح جُك٤ٞج٢ٗ

جُكحؾس . أٓح جُٔٞجو جُـًجت٤س ؿ٤ٍ جُٜٟٔٞٓس كططٍـ ئ٠ُ جُهحٌؼ ػٖ 

 ٣ٍ٠ن كطكس جُلْ .

 

 

جُط٘لّ ٝجالذٍجَ : ٤ُّ ُِٜح٣ىٌج أػٟحء نحٚس ذحُط٘لّ ٝجالذٍجَ ٝضطْ  

ػ٤ِٔس جُطرحوٍ جُـح١َ ًًُٝي جُطهِٙ ٖٓ جُٔٞجو جالذٍج٣َس جُٓحتِس ػٖ 

 ف جُؿْٓ ذحالٗطٗحٌ .٣ٍ٠ن ْط
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  : ضٌٕٞ جُهال٣ح جُؼٛر٤س ك٢ جُالْؼحش  -جُكّ ٝجُهال٣ح جُؼٛر٤س

ٓ٘لِٛس ػٖ ذؼٟٜح ٣ُٝؼطوى جُرؼٝ أٜٗح ٓطِٛس ك٢ جُٜح٣ىٌج ػ٠ِ جألهَ . 

ٜٝٓٔح ٣ٌٖ ٖٓ أٍٓ كإٔ جُهال٣ح جُؼٛر٤س ض٘وَ جُكٞجكُ ػٖ ٣ٍ٠ن 

ُظحٍٛز جالْطوطحخ جٓطىجوجضٜح جُٔطؼىوز ذحضؿحٛحش ٓهطِلس. ًُج ك٢ٜ كحهىز 

Polarisation  . جُط٢ ضٔطحَ ذٜح جُهال٣ح جُؼٛر٤س ك٢ جُك٤ٞجٗحش جٍُجه٤س 

 

  جالنالف أٝ جُطؿىو Regeneration :-  ٣ؼى ضٍٓر٢ِTrembley  

( أٝ ٖٓ ضؼٍف ػ٠ِ جُوىٌز جالنالك٤س جٌُر٤ٍز ُِٜح٣ىٌج، جي ٝؾى 1745)

ٌج ؾى٣ىجً ، ًٔح ِْٓ ضٓطط٤غ إٔ ضٌٕٞ ٛح٣ى 6/1هطؼحً ٤ٚـٍز ٣رِؾ هطٍٛح 

َٖطٍَ  ضٌٖٔ جُرحقع ٖٓ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ٛح٣ىٌج ٣كَٔ أٌذؼس ٌؤِٝ ، ئي 

ٕ ُٚ ٌأْحٕ  ّٞ جُٔ٘طوس جٍُأ٤ْس ُِٜح٣ىٌج ئ٠ُ ٖط٣ٍٖ أٝال ، غْ ذؼى إٔ ضٌ

ًُالً ٜٓ٘ح ، ًٌٝٛج ًٌٍ جُؼ٤ِٔس ػىز ٍٓجش ئ٠ُ إٔ قَٛ  ػحو كٗطٍ 

ٖ ػ٠ِ ٛح٣ىٌج ُٚ ْرؼس ٌؤِٝ ٌَُ ٜٓ٘ح كطكس كْ ٓكح٠س ذؼىو ٓ

ج١ًُ  Hydraجُٔؿٓحش ، ٖٝٓ ٛ٘ح ؾحءش ض٤ٔٓس جُك٤ٞجٕ أ١ ٛح٣ىٌج 

٣ٍُٓ ئ٠ُ جكؼٞجٕ نٍجك٢ ُٚ ضٓؼس ٌؤِٝ هطِٚ ٍٛهَ ، كٌحٕ ًِٔح هطغ 

 ٌأْحً ٖٓ ٌؤْٝٚ ٗرص ٓكِٚ ٌأْحٕ ؾى٣ىجٕ .

ضؼٞو جُوىٌز جالنالك٤س جُلحتوس ًُٜج جُك٤ٞجٕ ئ٠ُ ٝؾٞو جُهال٣ح جُر٤٘٤س 

ٓطط٤غ إٔ ضطكٍٞ ئ٠ُ أ١ ٗٞع جألٗٞجع جُؿ٤٘٤٘س ؿ٤ٍ جُٔطهٛٛس جُط٢ ض

جألُنٍٟ ٖٓ جُهال٣ح ُطؼٜٞ جالؾُجء جُطحُلس أٝ جُٔلوٞوز . نال٣ح ًًٜٙ 

   totipotent cellضىػ٠ ذهال٣ح ٤ًِس أٝ ضحٓس جُطحهس 
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  Immortalily in Hydraاُخِٞد أٝ اُجوبء ك٢ اُٜب٣ذسا 

( إٔ ٛ٘حى ٓ٘طوس ضوغ أْلَ ٓ٘طوس 1955)  Brirnٝهى أٝٞف ذٍج٣ٖ 

ق٤ع   Growth Zoneأضٛحٍ جُٔؿٓحش ذحُٓحم ض٠ٔٓ ٓ٘طوس جُ٘ٔٞ 

ض٘وْٓ ك٤ٜح جُهال٣ح ٝضُٞى جُهال٣ح جألنٍٟ ، ٣ٝإو١ ض٣ٌٜٞ٘ح ئ٠ُ جٗىٓحؼ 

جُهال٣ح جُوى٣ٔس ك٢ جالضؿح٤ٖٛ جُو٢ٔ ٝجُوحػى١ ُِك٤ٞجٕ  ٝضطهِٙ 

٣ّٞ ٝضٓطٍٔ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس  45جُٜح٣ىٌج ٖٓ جُهال٣ح جُوى٣ٔس ك٢ ؿٟٕٞ 

 ٓىٟ جُك٤حز ئ٠ُ ٓح ال ٜٗح٣س جي ٝؾى جُك٤ٞجٕ ظٍٝكح ذ٤ث٤س ٓ٘حْرس .

جي ٖٓ  graftingًٔح ٣ٔطحَ جُٜح٣ىٌج ذحْطؿحذس كحتوس ُؼ٤ِٔس جُططؼ٤ْ 

جَُٜٓ ؾىجً ٌَع أؾُجء ٓهطِلس ٓأنٞيز ٖٓ ػىو ٖٓ جُٜح٣ىٌجش ك٢ 

ُكٍٛٞ ػ٠ِ ٛح٣ىٌج أنٍٟ ٖٓ جُ٘ٞع ٗلٓٚ . ٖٝٓ جُططؼ٤ْ ٌٖٓٔ ج

ٛح٣ىٌجش يجش جٌٖحٍ ٓهطِلس ؿ٣ٍرس ال ٣ٌٖٔ ٓٗحٛىضٜح ك٢ جُطر٤س . كٔػالً 

٣ٌٖٔ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ٛح٣ىٌجش ػى٣ىز جٍُؤِٝ أٝ جالهىجّ ٖٓ نالٍ ٗوَ 

 ًٛٙ جالؾُجء ٖٓ ٛح٣ىٌجش أنٍٟ 

 

 

 

    Obelia االٝث٤ِ٤با

 

ؽ٤ٞإ آؼبئ٢ اُغٞف ٖٓ ط٘ق أُبئ٤بد ٣وطٖ اُجؾبس ٣ٝؼ٤ش ث٤ٜئخ ٓسزؼٔشاد 

عبُسخ ِٓزظوب ثٔٞاد طِجخ ًبُظخٞس ٝاُؾغبسح ٝؿ٤شٛب . ٓسزؼٔشح االٝث٤ِ٤ب  رشجٚ 
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ك٢ ٓظٜشٙ اُخبسع٢ ٗجبربد طـ٤شح ٓزلشػخ ، ُٜٝب ُٕٞ أطلش ثبٛذ اٝ ث٢٘ كبرؼ ، 

زؼٔشح ٝاالخش ع٘س٢ ٣ٝزٔضَ ُِؾ٤ٞإ ع٤ِ٤ٖ اؽذٛٔب الع٘س٢ ٣ٝزٔضَ ك٢ أُس

 ثب٤ُٔذٝصا .

رزأُق ٓسزؼٔشح االٝث٤ِ٤ب ٖٓ رشا٤ًت خ٤ط٤خ اكو٤خ شج٤ٜخ ثبُغزٝس رذػ٠ ثبُغزٝس 

ٝاُز٢ رِزظن ثب١ ٓبدح طِجخ ر٘شأ ٜٓ٘ب رشا٤ًت خ٤ط٤خ   hydrorhizaاُٜب٣ذس٣خ 

سْ ،  3ا٠ُ  ٣ٝ2جِؾ اسرلبػٜب ٖٓ  hydrocauliٓ٘زظجخ رس٠ٔ اُس٤وبٕ اُٜب٣ذس٣خ 

٣ؼط٢ ًَ سبم ٛب٣ذس١ عبٗج٤خ اخشٟ ٓزجبدُخ ، ٣ؾَٔ ًَ كشع ك٢ ٜٗب٣زٚ شٌال ار 

٣٘شأ  ٢ٛٝnutritive ث٤ُٞجبد خؼش٣خ  hydranthث٤ُٞجب ا١ اُٜب٣ذسا اُضٛش١ 

رس٠ٔ اُو٤ِٔخ أُُٞذح  reproductiveك٢ اثؾ ٛزا اُج٤ُٞت ث٤ُٞجب رٌبصش٣ب 

blastestyle  ٌَ٣طِن ػ٠ِ ٛزا اُشٌَ ٓسزؼٔشح اٝث٤ِ٤ب ص٘بئ٤خ االشٌبٍ اٝ اُزش 

dimorphic colony  ٖالؽزٞائٜب ػ٠ِ ش٤ٌِٖ ٖٓ االكشاد ، ٌُٖٝ ػ٘ذٓب ر٣ٌٞ

 medusa or  medusoidاُو٤ِٔبد أُُٞذح ُِجشاػْ ا٤ُٔذٝص٣خ اٝ ا٤ُٔذٝصاد 

bud  ٍرظجؼ أُسزؼٔشح صالص٤خ االشٌبtrimorphic colony . 

 

 

 

 

 ٤خٌِٗخ اُؾ٤ٞاأُٔ

 

Kingdom: Animalia 

 Phylum: Cnidaria (Coelenterata) شؼجخ اُالسؼبد

 ط٘ق اُٜب٣ذس٣بد اٝ أُبئ٤بد

 

Class: Hydrozoa 

 سرجخ ٓـطبح اُجشاػْ

 

Order : Calyptoblastea 

 Genus: Obelia ع٘س اٝث٤ِ٤ب
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 عنوان محاضرة  الالفقريات النظري
 

 الالسعات 
 
 
 
 
 
 اعداد

 د. عدنان موسى   د. صفاء محمد
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 ض٤ًٍد ؾىجٌ جُؿْٓ :

٣طحُق ؾىجٌ جُؿْٓ ُالٝذ٤ِ٤ح  ٖٓ ٠روط٤ٖ ن٣ِٞط٤ٖ ، جُطروس جُطالت٤س جُهحٌؾ٤س 

epithelial  layer  outer  جُرٍٗز (epidermis ٝجُطروس جُٔؼى٣س  )

gastrodermal layer  ٝضٞؾى ذ٤ٜ٘ٔح ٠روس جُـٍجء جُٔط١ْٞmesoglea  ٢ٛٝ

٠روس ٛال٤ٓس ؿ٤ٍ ن٣ِٞس ، ضىػ٠ جُطروحش جُػالغس ٓؼح جُِد جُٔٗطٍى ، ٣ٝك١٤ 

 cavityجُِد جُٔٗطٍى ضؿ٣ٞق ٣ىػ٠ ذحُطؿ٣ٞق جُٞػحت٢ جُٔؼى١

gastrovascular  ٣ٝطْ ك٤ٚ جُْٜٟ نحٌؼ جُهال٣ح . ضكح٠  جُٔٓطؼٍٔز ذـالف

perisare ٠روس جُرٍٗز ًح٣ط٢٘٤ ِٚد ٖلحف ي١ ُٕٞ جٚلٍ جٝ ذ٢٘ ٖٓ جكٍج َ

٣ٌٕٞ جُـالف ك٢ ذىج٣س  ٣ٝexoskeletonؼطرٍ ٠روس ٝجه٤س ضؼَٔ ٤ًٌَٜ نحٌؾ٢ 

ض٣ٌٖٞ جُٔٓطؼٍٔز ك٢ ضٔحِ ٓرحٍٖ ٓغ جُِد جُٔٗطٍى ، ٌُٖٝ ٓغ ضوىّ جُؼٍٔ 

٣٘لَٛ جُـالف ٖٓ ٓؼظْ جؾُجء جُِد جُٔٗطٍى ، ٣ٝرو٠ ٍٓضرطح ك٢ ٓ٘ح٠ن 

.ٝٛ٘حى ػحوز ضهٍٛ  annuliٓؼ٤٘س ضرىٝ ػ٠ِ ٤ٛثس ضهٍٛجش ضىػ٠ ذحُكِوحش 

ًر٤ٍ ٝٝجٞف ك٢ جُـالف ػ٘ى هحػىز جُٜح٣ىٌج ج١ٍُُٛ ٣ٍضٌُ ػ٠ِ جُر٤ُٞد 

 .shelfج١ٍُُٛ ) جُه١ٍٟ( ٠ٔٓ٣ ذحٍُف 

٣ٌٕٞ جُـالف جُٔك١٤  ذحُٜح٣ىٌج ج١ٍُُٛ ًح٤ْح ٠ٔٓ٣ٝ ذـالف جُٜح٣ىٌج ج١ٍُُٛ 

hydrotheca ًُٔح ٣ك١٤ جُـالف ذحُو٤ِٔحش جُُٔٞىز ٣ٌٕٝٞ ُٚٞؿح٢ٗ ج . ٌَٗ

جي ٣ِٔي ك٢ هٔطٚ كطكس ض٠ٔٓ كطكس جَُٔ٘ٓ  ٣ٝonothecaىػ٠ ذـالف جَُٔ٘ٓ 

gonopore  . ضهٍؼ ٜٓ٘ح ج٤ُٔىَٝجش ذؼى جٗلٛحُٜح ٖٓ جُو٤ِٔس جُُٔٞىز 

ضؼى جُٜح٣ىٌج ج٣ٍُُٛس ذ٤ُٞرحش ن٣ٍٟس ج١ جكٍجو ٓطـ٣ًس ٢ٛٝ جُٔٓإُٝس ػٖ 

رٚ ج٠ُ قى ًر٤ٍ جُطـ٣ًس ك٢ جُٔٓطؼٍٔز . ُِٜح٣ىٌج ج١ٍُُٛ ٌٖال جْطٞج٤ٗح ٣ٗ

ٛح٣ٍج ٚـ٤ٍز ٌٓ٘ٔٗس . ٜٗح٣طٚ جُط٤ِوس ٓه٤٠ٍٝس جٌَُٗ ٣طِن ػ٤ِٜح ضكص جُلْ 

hypostome  ٝجٝ جُٔورmanubrium   ٍٞ٣رِؾ ٠ُٞٚ قٞج٢ُ غِع ٠ ،

جُٜح٣ىٌج ج١ٍُُٛ . ٣كَٔ ػ٘ى هٔطٚ كطكس جُلْ ج١ًُ ٣إو١ ج٠ُ ضؿ٣ٞق ٣طِن ػ٤ِٚ 

ٓؿّ ، جُط٢  30جُٔؿٓحش هى ٣رِؾ ذِؼٞٓح ، جق٤حٗح ٣ك١٤ ذوحػىز جُٔورٝ ػىو ٖٓ 

ضٔطحَ ذحٜٗح ِٚىز ه٤ٍٛز ذهالف ٓؿٓحش جُٜح٣ىٌج . ضٔطى جُٔؿٓحش ذٌٛٞز 

جػط٤حو٣س جذؼى ٖٓ جُٔورٝ ، جُٔؿٓحش ٝجُٔورٝ ضٌٕٞ ُٓٝوز ذحُهال٣ح جُالْؼس . 

ٖٝٓ جُؿى٣ٍ ذحًًٍُ جٕ ُالٝذ٤ِ٤ح ٗٞػح ٝجقىج ٖٓ جُهال٣ح جُالْؼس ض٠ٔٓ ٓطؿحٗٓس 

الٖٞجى يجش ٓكلظس ذ٣ٟٞ٤س ٝن١٤ ٓطؿحّٗ جُوطٍ ؿ٤ٍ ٓ٘طلم جُه١٤ ، هحػى٣سج

يٝ ٜٗح٣س ٓلطٞقس .ُِٜح٣ىٌج ج١ٍُُٛ جُوحذ٤ِس ػ٠ِ جُطوِٙ ٝجُطٔىو ػرٍ كطكس 
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ؿالف جُٜح٣ىٌج ج١ٍُُٛ جٌُر٤ٍ ٣ٝٔ٘غ جٍُف ونُٞٚ ج٠ُ جػٔحم جًػٍ وجنَ ؿالكٚ 

١ٍُُٛ جالهىّ .جٓح جُو٤ِٔحش جُُٔٞىز ك٢ٜ جكٍجو ُٚٞؿح٤ٗس ض٘ٔٞ ك٢ جذ١ جُٜح٣ىٌج ج

ػٍٔج ، ضلطوٍ جُو٤ِٔس جُُٔٞىز ج٠ُ جُلْ ٝجُٔؿٓحش ًٔح جٕ ضؿ٣ٞلٜح جُٞػحت٢ جُٔؼى١ 

ٓهطٍُ ؾىج ، ٢ٛٝ ػرحٌز ػٖ جكٍجو ضٌحغ٣ٍس جي ضٌٕٞ ج٤ُٔىَٝجش ٖٓ نالٍ 

جُطرٍػْ جُالؾ٢ٓ٘ . ضىػ٠ جُو٤ِٔس جُُٔٞىز ٓغ ؿحف جَُٔ٘ٓ ٝجُط٢ ضكَٔ ذٍجػْ 

 . ٤ٓgonangiumى٣َٝس ذحُلٍو جُطٌحغ١ٍ 

 

 

 
 

جُط٤ًٍد جُ٘ٓؿ٢ ُالٝذ٤ِ٤ح : ٓٗحذٚ ُط٤ًٍد جُ٘ٓؿ٢ ُِٜح٣ىٌج ػىج ػىّ ٝؾٞو  -

 نال٣ح ض٘ح٤ِْس ك٢ جُرٍٗز .

 جُطـ٣ًس ٝجُط٘لّ ٝجالذٍجَ ًٔح ك٢ جُٜح٣ىٌج . -

: جُٔٓطؼٍٔز غحذطس جال جٕ ضلٍػحضٜح هى ضٜطُ جٝ ضطح٤َٓ   movementجُكًٍس  -

ٕ جُٔؿٓحش ٝجُٔوحذٝ  يجش هىٌز ًر٤ٍز ػ٠ِ ضكص ضحغ٤ٍجالٓٞجؼ جُرك٣ٍس ، ًٔح ج

 جُطوِٙ ٝجُطٔىو ًٝٛج ٓح٣ُ٣ىٛح كحػ٤ِس ك٢ ػ٤ِٔس جُطـ٣ًس .

 

 :  Asexual reproductionجُطٌحغٍ جُالؾ٢ٓ٘ 

: ض٘ٗأ ذٍجػْ ٚـ٤ٍز ػٔٞو٣س ٖٓ جُؿًٌٝ جُٜح٣ى٣ٌس   ٣ٍ٠buddingوس جُطرٍػْ 

ُُٔٞىز ذط٣ٌٖٞ ٤ٓىَٝجش جالكو٤س ، ٝضٌٕٞ جكٍجو ذ٤ُٞر٤س ، ًٔح ضوّٞ جُو٤ِٔحش ج

ّ هى  20ضٌحغ٣ٍس ؾ٤ٓ٘س ذحُطرٍػْ ج٣ٟح ، ٝػ٘ىٓح ضُوجو وٌؾس جُكٍجٌز ٖٓ 

ض٘لَٛ جُرٍجػْ جُط٢ ًحٗص ٖٓ جُُٔٓغ جٕ ضٌٕٞ جُو٤ِٔحش جُُٔٞىز ُطٌٕٞ ؾًٌٝج 

 ٛح٣ى٣ٌس ٣٘ٗأ ٜٓ٘ح ج٤ُٓوحٕ جُٜح٣ى٣ٌس .



 
 

107 
 

 2022/2021 موسى ،  د. صفاء محمدد.عدنان محاضرات مادة الالفقرٌات النظري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sexual reproduction اُزٌبصش اُغ٘س٢
 

: ٣ٔػَ جُطٌٞ جُؿ٢ٓ٘ ، ج٤ُٔىَٝج جُرحُـس ػرحٌز ػٖ ٌَٖ   Medusaج٤ُٔىَٝج  -

-exِْٓ ٣ىػ٠ ْطكٚ جُٔكىخ ذظحٍٛ جُٔظِس  7-6ٓظ٢ِ ٣رِؾ هطٍٙ قٞج٢ُ 

umberella  ْٝطكٚ جُٔوؼٍ ذرح٠ٖ جُٔظِسsub -umberella 

٣طى٠ُ ٖٓ ذح٠ٖ جُٔظِس ض٤ًٍد ه٤ٍٛ ػٔٞو١ ٓؿٞف يٝ جٌذؼس ْطٞـ ٣٘ط٢ٜ 

 ذلطكس ٌذحػ٤س جُُٝج٣ح

٣إو١ جُلْ ج٠ُ ضؿ٣ٞق جُٔورٝ جٝ جُرِؼّٞ ،ًٔح ٣طْٞغ جُٔورٝ جٝ جُرِؼّٞ ػ٘ى 

ٜٗح٣طٚ جٍُٔضرطس ذرح٠ٖ جُٔظِس ج٠ُ ض٤ًٍد ٢ٓ٤ً ٚـ٤ٍ ٣ىػ٠ جُٔؼىز ٝض٘ٗأ ٖٓ 

جُٔؼىز جٌذؼس ه٘ٞجش ٓطٓح٣ٝس ذحُطٍٞ ٝجُرؼى ػٖ ذؼٟٜح جُرؼٝ ٝضىػ٠ ًَ ٜٓ٘ح 

حػ٤س ٖٝٓ جُٓطف جُل٢ٔ ذحُو٘حز جُٗؼحػ٤س  ٝضٞؾى ػ٘ى ٓ٘طٛق ًَ ه٘حز ٖؼ

٤ُِٔىَٝج ؿىز ض٘ح٤ِْس هى ضٌٕٞ ٓر٤ٝ جٝ ن٤ٛس ضكط١ٞ ج٤ُٔىَٝج ػ٠ِ جػٟحء 

٣ٝوغ جغ٘حٕ  Statocystsٓك٤ط٤س ضىػ٠ ج٤ًحِ جُطٞجَٕ  Sense organsق٤ٓس 

ٜٓ٘ح ك٢ ًَ ٓ٘طوس ٓكٌٛٞز ذ٤ٖ ه٘حض٤ٖ ٖؼحػ٤ط٤ٖ ٓطؿحٌٝض٤ٖ ُٜٝح كحتىز ك٢ 

 جُٔكحكظس ػ٠ِ ضٞجَٕ ج٤ُٔىَٝج.

قحكس ج٤ُٔىَٝج جُٔظ٤ِس ػىوجً ًر٤ٍجً ٖٓ جُٔؿٓحش جُو٤ٍٛز جُِٛىز جُط٢ ٣رِؾ ضكَٔ 

ٓؿٓس ك٢ ج٤ُٔىَٝج  75ٓؿٓس غْ ٣ُوجو ج٠ُ  16ػىوٛح ك٢ ج٤ُٔىَٝج جُكى٣ػس 
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جُرحُـس ٝضٔطى قحكس جُٔظِس ٗكٞ جُىجنَ ػ٠ِ ٤ٛثس ٌف ٚـ٤ٍ ٤ٞن ٗك٤ق جغ١ٍ 

 (Velum)جُو٘حع جٝ جُكؿحخ  ٠ٔٓ٣Crisped جُرٍهغ 

 

ق جُرٍهغ: ػرحٌز ػٖ ؿٗحء وجت١ٍ ٌه٤ن ٣ٔطى ٗكٞ جُىجنَ ذ٤ٜثس ٌف ػ٠ِ ضؼ٣ٍ

 جٓطىجو جُ٘حق٤س جُٓل٠ِ ٖٓ قحكس ؾْٓ ج٤ُٔىَٝج.
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 عنوان محاضرة  الالفقريات النظري
 

 Obelia االٝث٤ِ٤بدٝسح ؽ٤بح 

 
 
 
 اعداد
 د. صفاء محمد       د. عدنان موسى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ا

 Obeliaدورة حياة االوبيليا 
 

ػ٘ى ٟٗٞؼ جالٓٗحؼ ج٣ًًٍُس ٝجالٗػ٣ٞس ك٢ ج٤ُٔىَٝجش ج٣ًًٍُس ٝجالٗػ٣ٞس ضطٍـ ًٛٙ 

جالٓٗحؼ ج٠ُ جُٔحء ك٤كىظ جالنٛحخ ٝجُر٤ٜٞ ك٢ جٓحًٜ٘ح ك٢ جُٔرح٣ٝ وجنَ 

ٝجُط٢ ضؼح٢ٗ ضلِؿح ضحٓح  zygotجُٔ٘حَْ جالٗػ٣ٞس ، ًٌٝٛج ضطٌٕٞ ُر٤ٟس جُٔهٛرس 
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،  morula stageكطٌٕٞ جُطٞج ُطٞغ٢  equal holoblast cleavageٓطٓح٣ٝح 

 ٢ٛٝblastula ػرحٌز ػٖ ًٍز ِٚىز ٖٓ جُهال٣ح ٍْػحٕ ٓحضطكٍٞ ُط٣ٌٖٞ جال٣ٌٔس 

٢ٛٝ ػرحٌز ػٖ ًٍز ٓؿٞكس ٌٓٞٗس ٖٓ ٠روس ٝجقىز ٖٓ جُهال٣ح ض٘وْٓ نال٣ح جال٣ٌٔس 

جُهحٌؾ٤س  ٝضٌٕٞ ِٚىز ٣طِن ػ٠ِ جُطروس  gastrulaُطٌٕٞ ٠ٌٞ جٌُحْطٍٝال 

غْ ضٓطط٤َ جٌُحْطٍٝال  endodermٝجُىجن٤ِس جالو٣ْ جُرح٠ٖ   ectodermجالًطٞو٣ٍّ 

ُطٌٕٞ ض٤ًٍد ذ٤ٟح١ٝ ، ٝٗالقع ضٌٕٞ جٛىجخ ُهال٣ح جالو٣ْ جُظحٍٛ كططٌٕٞ ٣ٍهس 

، ضٌٕٞ جُٜ٘ح٣س جالٓح٤ٓس ػ٣ٍٟس ٝجُهِل٤س ٓٓطىهس  planulaٜٓىذس ضىػس ج٣ٌٌُٞرس 

 ُٓرحقس ، ٓٔح ٣ٓحػى ػ٠ِ جٗطٗحٌ جالٝذ٤ِ٤ح .ًُٜٝٙ ج٤ٍُهس جُوىٌز ػ٠ِ ج

ضطكٍٞ ج٣ٌٌُٞرس ج٠ُ ٠ٌٞ ٣ٍه٢ ي١ ٠روط٤ٖ نحٌؾ٤س ٜٓىذس ٝوجن٤ِس ؿ٤ٍ ٜٓىذس ضك١٤ 

ذلٍجؽ ، ٝضرىأ ك٢ ًٛٙ جٍُٔقِس ضٔح٣ُ جُهال٣ح كططٌٕٞ جٗٞجع ٖٓ جُهال٣ح جُٔهطِلس ًًُٝي 

ػ٠ِ جُٛهٌٞ جُهال٣ح جُالْؼس ، ضِطٛن ذؼى يُي ج٤ٍُهس ٖٓ ٜٗح٣طٜح جُؼ٣ٍٟس 

ٝجُ٘رحضحضحُرك٣ٍس ُطٌٕٞ ٜٗح٣طٜح جُِٔطٛوس هٍٚح هحػى٣ح ض٘ٗأ ٓ٘ٚ جُؿًٌٝ جُٜح٣ى٣ٌس ك٢ 

ق٤ٖ ضٌٕٞ جُٜ٘ح٣س جُط٤ِوس ٓح٣ىػ٠ ذحُٔورٝ ج١ًُ ٣كَٔ ك٢ هٔطٚ كطكس جُلْ ج١ًُ ضك١٤ 

ذٜح وجتٍز ٖٓ جُٔؿٓحش ،٣ٗرٚ ًٛج جُطٍ ق٤ٞجٕ جُٜح٣ىٌج ٣ٝىػ٠ ذحُٜح٣ىٌج جُٛـ٤ٍ 

hydrula ٣ُ جُهال٣ح ٝضلٍَ نال٣ح جُرٍٗز ؿالف جُٔٓطؼٍٔز ًٔح ضطٌٕٞ ج٤ُٓوحٕ ضطٔح

ج٤ُٜى٣ٌس ذط٣ٍوس جُطرٍػْ ٖٓ ج٤ُٜىٌٝال ًٌٝٛج ضطٌٕٞ ٓٓطؼٍٔز جٝذ٤ِ٤ح ؾى٣ىز ضوّٞ 

 ذط٣ٌٖٞ ٤ٓىَٝجش ذط٣ٍوس جُطرٍػْ جُالؾ٤ٓ٘س ٖٓ جُو٤ِٔحش جُُٔٞىز .

٣طٟف ٓٔح ضوىّ جٕ وٌٝز ق٤حز جالٝذ٤ِ٤ح الضٌطَٔ جال ذظٌٜٞ ؾ٤ِ٤ٖ جقىٛٔح ؾ٢ٓ٘ ج١ 

ج٤ُٔىَٝج ج١ًُ ضطٌحغٍ ؾ٤ٓ٘ح ٣ٌٕٝٞ ؾ٤ال الؾ٤ٓ٘ح ج١ جُٔٓطؼٍٔز جُط٢ ضٌٕٞ 

ج٤ُٔىَٝجش ذط٣ٍوس جُطرٍػْ ، ًٌٝٛج ٣طؼحهد جُؿ٤ِ٤ٖ ٝضؼٍف ظحٍٛز ًٛٙ ذطٍجوف جٝ 

 .  Metagensisضؼحهد جالؾ٤حٍ 

 

 Comparison between medusa andث٤ٖ ا٤ُٔذٝصا ٝاُج٤ُٞت  أُوبسٗخ

polyp     
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A ٚأٝعٚ اُشج :Similarities 

 ر٘بظشٛب شؼبػ٢  -1

 ًالٛٔب ص٘بئ٢ اُطجوبد  -2

 ٣٘شإٔ ًجشاػْ ٖٓ أُسزؼٔشح  -3

هبػذح اُج٤ُٞت اُز٢ رسزخذّ ُِزضج٤ذ رشبثٚ ظبٛش أُظِخ ك٢ ا٤ُٔذٝصا ٝاُز١  -4

 اُو٤ِٔخ أُُٞذحػ٘ذ ر٣ٌٖٞ ا٤ُٔذٝصا . ٣سزخذّ ُِزضج٤ذ ثسطؼ

 روغ كزؾخ اُلْ ك٢ ًال اُؾ٤ٞا٤ٖٗ ػ٠ِ أُوجغ أُضٝد ثبُخال٣ب اُالسؼخ  -5

 اٗؼذاّ كزؾخ أُخشط ك٢ اُؾ٤ٞا٤ٖٗ  -6

رجطٖ رغ٣ٞق ًال اُؾ٤ٞا٤ٖٗ اُطجوخ أُؼذ٣خ ٝروّٞ ٛزٙ اُطجوخ ثبُٜؼْ ُِـزاء  -7

 ٝآزظبطٚ 

 اُظـ٤شح  ًالٛٔب ٣وزبد ػ٠ِ اُؾ٤ٞاٗبد -8

 ػ٘ذ هِت اُج٤ُٞت ٝاكزشاع اٗؼـبؽ هبػذرٚ ٗؾظَ ثسُٜٞخ ػ٠ِ شٌَ ٤ٓذٝص١ . -9

 

B-  أٝعٚ االخزالفDifferences  

 اُج٤ُٞت صبثذ ، ا٤ُٔذٝصا ؽشح سبثؾخ ػ٘ذ اًزٔبٍ اُ٘ٔٞ  -1

 اُج٤ُٞت اسطٞا٢ٗ اُشٌَ ، ا٤ُٔذٝصا ٓظ٤ِخ اُشٌَ  -2

كزؾخ اُلْ ك٢ اُج٤ُٞت ٓسزذ٣شح روغ ك٢ هٔخ أُوجغ ػٔٞد١ ٓ٘زظت ، ك٢   -3

 ؽ٤ٖ كْ ا٤ُٔذٝصا سثبػ٢ اُضٝا٣ب ٣ٝوغ ك٢ ٜٗب٣خ ٓوجغ سثبػ٢ االػالع 

روغ ػ٘ذ هبػذح أُوجغ ، آب ٓغسبد  24ٓغسبد اُج٤ُٞت ه٤ِِخ ؽٞا٢ُ  -4

 ٓغس ٝرزذ٠ُ ٖٓ ؽبكخ أُظِخ  75ا٤ُٔذٝصا اُجبُـخ كٌض٤شح ؽٞا٢ُ 

 ٤ُِٔذٝصا ثشهغ طـ٤ش ػؼ٤ق اُز٣ٌٖٞ ، ك٢ ؽ٤ٖ ٣٘ؼذّ رٔبٓب ك٢ اُج٤ُٞت  -5

اُزغ٣ٞق اُٞػبئ٢ ٤ُِٔذٝصا ٣شَٔ رغ٣ٞق أُوجغ ، أُؼذح ، اُو٘ٞاد اُشؼبػ٤خ  -6

 ٝاُذائش٣خ ، ك٢ ؽ٤ٖ ٣ٌٕٞ ٛزا اُزغ٣ٞق ٝاؽذا  ٝاسؼب ٝثس٤طب ك٢ اُج٤ُٞت 

 ٤ُِٔذٝصا صٔبٕ اػؼبء ُِزٞاصٕ ، ال٣ٞعذ  اػؼبء رٞاصٕ ُِج٤ُٞت   -7
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اُج٤ُٞت ع٤َ الع٘س٢ ٝظ٤لزٚ اُزـز٣خ ك٢ ؽ٤ٖ ا٤ُٔذٝصا ٣ؼزجش ع٤َ ع٘س٢  -8

 ٝٝظ٤لزٚ اُزٌبصش ٝاُؼَٔ ػ٠ِ اٗزشبس اُ٘ٞع 

ُِج٤ُٞت رش٤ًت عس٢ٔ ثس٤ؾ ثٔب ك٤ٜب اُغٜبص اُؼظج٢ ٝاُؼؼالد ، آب ا٤ُٔذٝصا  -9

 عس٢ٔ ٓؼوذ ٝعٜبص ػظج٢ ٝػؼ٢ِ ٓزطٞسكِٚ رش٤ًت 

ُِج٤ُٞت ؽجوخ سه٤وخ ٖٓ اُـشاء أُزٞسؾ آب ا٤ُٔذٝصا ك٤ِٔي ؽجوخ س٤ٌٔخ  -11

 ُِـب٣خ ٖٓ اُـشاء أُزٞسؾ ٝخبطخ ك٢ ظبٛش أُظِخ 

 

 أ٤ٔٛخ اُالسؼبد

 ضطؿ٠ِ أ٤ٔٛس جُالْؼحش ك٢ ٓؼٍكس كٞجتىٛح ٝجٍٞجٌٛح.

 أ.كٞائذ اُالسؼبد 

ٝاُضٛش٣بد ؿزاء ُالٗسبٕ ك٢ ثؼغ االهطبس اُششه٤خ .٣سزخذّ ثؼغ اٌُأس٤بد 1

ٝا٣طب٤ُب ، ًٔب ٣سزخذّ ثؼغ ٜٓ٘ب ًـزاء ُِؾ٤ٞاٗبد االخشٟ ًبالسٔبى ٝاُوشش٣بد 

 ٝاُ٘ٞاػْ ٝاُز٢ رظجؼ ثذٝسٛب ؿزاء ُالٗسبٕ.

 .٣سزخذّ ثؼؼٜب ُظ٘بػخ اُؾ٢ِ ٓضَ أُشعبٕ االؽٔش.2

 بساد ٝٓٞا٢ٗء.ـ.ر٣ٌٖٞ اُغضس أُشعب٤ٗخ اُز٢ ٣ٌٖٔ إ رسزخذّ ًٔط3

.ثؼؼٜب ٣ؼ٤ش ػ٠ِ اطذاف اُ٘ٞاػْ اُز٢ رسٌٜ٘ب ثؼغ اُوشش٣بد ٝثبُزب٢ُ رؼَٔ 4

ػ٠ِ اخلبئٜب ػٖ اٗظبس اػذائٜب ك٢ اُٞهذ اُز٢ رسزل٤ذ اُالسؼبد ٖٓ اُوشش٣بد ك٢ 

ٗوِٜب ٖٓ ًبئٖ ا٠ُ آخش ٝٛزا ٣س٠ٔ رجبدٍ ٓ٘لؼخ ٓضبٍ رُي ٝعٞد شوبئن اُ٘ؼٔبٕ ٖٓ 

طؼ اُخبسع٢ ُظذكخ اُ٘ٞاػْ اُز٢ ٣سٌٖ ك٤ٜب ِٓزظوخ ثبُس Adamsiaع٘س 

 اُسشؽبٕ اُ٘بسي.

داخَ خال٣ب اُجطبٗخ  Zooxanthellaeـ.رؼ٤ش ثؼغ اُطؾبُت ٝؽ٤ذح اُخ٤ِخ ٓضَ 5

اُذاخ٤ِخ ُِجطبٗخ أُؼذ٣خ ٌُِض٤ش ٖٓ اُالسؼبد ، ٝر٘زظ اُطؾبُت االًٝسغ٤ٖ اص٘بء 

ب رخِض اُطؾبُت ػ٤ِٔخ اُزش٤ًت اُؼٞئ٢ ك٢ اُٜ٘بس كزسزل٤ذ ٓ٘ٚ اُالسؼبد ًٔ
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اُالسؼبد ٖٓ صب٢ٗ اًٝس٤ذ اٌُبسثٕٞ اُز١ ٣زٌٕٞ ك٢ خال٣بٛب ٝرسزخذٓٚ ك٢ ط٘غ 

( إ ٛزٙ اُطؾبُت رِؼت دٝساً ك٢ 1961) Gossauاُـزاء. ًٔب ٣ؼزوذ اُجبؽش ًٞص٣ٞ 

ٝثبُزب٢ُ  H2CO3ر٣ٌٖٞ ا٤ٌَُٜ أُشعب٢ٗ ػٖ ؽش٣ن اصاُخ ؽبٓغ اٌُبسث٤ٗٞي 

 . CaCo3ّ ص٣بدح ر٣ٌٖٞ ًبسثٞٗبد اٌُبُس٤ٞ

.رسزخذّ ك٢ ٓؼشكخ ٝدساسخ ظٞاٛش ػ٤ِٔخ ػذ٣ذح ٓضَ اُزجشػْ ، اُزغذد ، رؼذد 6

 االشٌبٍ ، رشادف االع٤بٍ، ر٣ٌٖٞ أُسزؼٔشاد.

 .ًالٛٔب ٣وزبد ػ٠ِ اُؾ٤ٞاٗبد اُظـ٤شح.7

 .ػ٘ذ هِت اُج٤ُٞت ٝاكزشاع اٗؼـبؽ هبػذرٚ ٗؾظَ ثسُٜٞخ ػ٠ِ شٌَ ٤ٓذٝص١.8

 

 ة.أػشاس اُالسؼبد 

خطشاً ػ٠ِ ؽ٤بح اُجؾبسح ٝاُـطبس٤ٖ اٝ  Physaliaسْ ٜٓ٘ب ٓضَ اُلب٣ضا٤ُب .٣ؼذ ه1

رٌٕٞ ٓضٝدح ثأػذاد ٛبئِخ ٖٓ اُخال٣ب اُالسؼخ أُ٘زششح ػ٠ِ ٓغسبرٜب اُط٣ِٞخ 

ٝاالكشاد االطجؼ٤خ اُذكبػ٤خ ٝاُز٢ رؾ١ٞ سٔبً ٣لٞم سْ ؽ٤خ اٌُٞثشا ٝك٢ ؽبُخ 

 ده٤وخ. 21-3اُِسغ اٌُض٤ش رؤد١ ا٠ُ أُٞد خالٍ 

 .اُؾٞاعض أُشعب٤ٗخ رؼ٤ن أُالؽخ ، ٝهذ رسجت رؾطْ اُسلٖ.2

 وتقمل ، البحرية والمنشآت بالبواخر تمتصق والتي منيا الكبيرة االعداد ازالة عممية تكمف قد ـ3
 . باستمرار صيانتيا يجب لذا البعيد المدى عمى تمفيا تسبب وقد كفاءتيا من
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 عنوان محاضرة  الالفقريات النظري
 

 (Anthozoaصنف الزىريات الالسعات )
 

  Stony Coralsوالمراجين الحجرية Metridium شقائق النعمان 
 
 
 
 اعداد

 د. عدنان موسى   د. صفاء محمد      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-  شقائق النعمانSea anemones(Metridium) 
                                                        Class:Anthozoa 

         Order:Zoantharia   
      Genus: Metridium  
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ىو حيوان جوف معويات بحرية شبيية بالزىور وزاىية االلوان توجد عمى ىيئة بوليبات   
منفردة كبيرة الحجم تعيش مثبتة عمى الصخور واالعشاب البحرية بالقرب من شواطئ البحار 

 وليس ليا ىيكل جيري .
 

   External morphologyالمظير الخارجي 
او  capitulumسم ، يحمل الرئيس  6لمحيوانات جسم اسطواني قصير يبمغ طولو تقريبا 

الذي يتوسطو فم عمى ىيئة شق طولي تحيط بو اعداد  oral discالنياية الحرة لمقرص الفمي 
غفيرة من المجسات القصيرة المجوفة غير المتفرعة ، اما النياية التي يمتصق بيا الحيوان 

ويطمق عمى الجزء المحصور  Basal or Pedal discفتسمى القرص القاعدي او القدمي 
ل بين العمود والقرص القاعدي ، ثمة اخدود يفص Column  بين القرصين بالساق او العمود

كما ىناك طية دائرية بين الساق والقرص الفمي يدعى  Lambusيسمى بالحاشية الممونة 
 biradial، يمتاز المتريديوم بتناظره الشعاعي الثنائي  Parpetاو المتراس  Collarبالطوق 

symmetry  ى جزئين اي يمكن تقسيم جسمو في مستويين فقط يقطعان الحيوان طوليا ال
 متناظرين.

 

 
 Metridium(: يظير حيوان شقائق البحر1شكل)

 
 

  Internal morphologyالمظير الداخمي 
تؤدي فتحة الفم الى مدخل فمي واضح يتدلى في التجويف المعدي الوعائي ، وىو مبطن 
بطالئية اندودرمية ميدبة ، ويجري عميو اخدودان مريئيان ميدبان عمى جانبين متقابمين ، تعمل 



 
 

116 
 

 2022/2021 موسى ،  د. صفاء محمدد.عدنان محاضرات مادة الالفقرٌات النظري 

اىداب االخدودان عمى سحب الماء الى داخل التجويف المعدي الوعائي واالخر عمى طرد الماء 
 primaryازواج من المساريق االولي  6من خالل فتحة الفم تمتد  الى الخارج

mesenteries  مساريق ثانوية  6شعاعيا بين جدار الجسم والمدخل الفمي ، ويوجد بينيا
ndary2 زوجا من مساريق اصغر من  12مزدوجة وناقصة ) اي التصل الى مدخل الفمي( و

ىذه المساريق من طبقتين من االندوديرم  تتركب tertiary mesenteriesالمساريق الثالثية 
بينيما ىالم متوسط وتقسم المساريق االولية التجويف المعدي الى ست حجيرات تتصل ببعضيا 
البعض اتصاال حرا اسفل المدخل الفمي ، اما منطقة المدخل الفمي فيي تتصل عن طريق ثقبين 

 في كل مسراق .
المدخل الفمي لتكون خيوطا مساريقية تتغمظ النيايات الحرة لكل المساريق اسفل 

mesenteric filament  سميكة متعرجة ثالثية الفصوص ، الفص الوسطي غني بالخاليا
الغدية والخاليا المولدة لمخيط بينما يحمل الفصان الجانبيان اىدابا غزيرة تعمل عمى تنظيم 

 دوران الماء .
حد جوانب كل مسراق تحت طبقة تجري حزمة من االلياف العضمية او عضمة مرجعة عمى ا

 االندوديرم.
تنشأ المناسل من االندوديرم عمى كل المساريق ماعدا المساريق االولية ، ويبدو كل منسل 

 كشريط متعرج بين العضمة المرجعة والخيط المساريقي .
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 (: يظير التركيب الداخمي لشقائق البحر2شكل)

 
 
 

 التركيب الخموي:
البوليب من الخارج طبقة من الخاليا االكتوديرمية التي تحمل اىدابا عمى الموامس  تغطي سطح

 والقرص الفمي وفي االخدودين المريئين في المدخل الفمي .) مشابو لما موجود في اليايدرا(
اما طبقة االندوديرم فتبطن التجويف المعدي الوعائي كمو وبين ىاتين الطبقتين تقع طبقة 

السميكة التي تحتوي عمى خاليا متحولة والياف عضمية تنشأ من االكتوديرم  اليالمالمتوسط
واالندوديرم ، وتوجد طبقة دائرية من ىذه االلياف العضمية في جدار الجسم تحت طبقة 

 االكتوديرم وىي تساعد عمى استطالة البوليب. 
تعمل كعضالت كما توجد اشرطة من االلياف العضمية تحت طبقة االندوديرم في المساريق 

مرجعة تجذب القرص الفمي والموامس وتقمبيم تماما الى الداخل عند اثارة الحيوان ، ولمبوليب 
 شبكة عصبية جيدة التكوين تحت طبقة االكتوديرم.

 
      Movmentالحركة 
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بالرغم من ان شقائق النعمان جالسة اال انو يمكنيا ان تغير مكانيا باالنزالق ببطء شديد عمى 
 لمرتكز بمساعدة بعض التقمصات العضمية لمقرص القاعدي .سطح ا

 
 التغذية

تتغذى شقائق النعمان عمى الرخويات والقشريات وغيرىا من الحيوانات البحرية الصغيرة بما فييا 
الموجودة عمى الموامس بشل حركة الفريسة  cnidocyteاالسماك ، وتقوم الخاليا الخيطية 

قبل ادخاليا الى التجويف الداخمي وتكمل الخاليا الخيطية الموجودة عى الخيوط المساريقية 
قتميا تماما ثم يتم ىضم الغذاء خارج خموي من خالل افراز الخاليا اليضمية لمبطانة المعدية ، 

 قدام الكاذبة والتغذية عمييا كما في الييدرا .ثم تقوم ىذه الخاليا بمسك المادة الغذائية باال
 

 باالنتشار. التنفس:
تقوم خاليا البشرة والبطانة المعدية بالتخمص من المواد االبرازية النتيروجنية عن طريق  االبراز :

 .االنتشار ايضا
 ودورة الحياة :  التكاثر

الجنسان منفصالن وتطرح االمشاج الى الماء الخارجي من خالل فتحة الفم حيث يتم االخصاب 
ميدبة تستقر بعد فترة وتنمو الى شقيق نعمان  بالنيولةفي الماء ، ينمو الزيجوت الى يرقاتو 

 واحد ، يحصل احيانا تكاثر الجنسي باالنشطار الثنائي الطولي . 
 

 
 ائق البحر(: يظير دورة حياة شق3شكل)

 
B-  المراجين الحجريةStony Corals 

جوف معويات بحرية تعيش في مستعمرات وتزدىر في بحار المناطق الحارة وشبو الحارة حيث 
 تفرو ىياكل جيرية خارجية ضخمة تتكون منيا الشعاب المرجانية وقميل من انواعيا مفردا .
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تتركب المستعمرة من عدد من االفراد الرقيقة الصغيرة البوليبة الشبيية بشقائق التعمان تنمو 
فوق الييكل الجيري الذي تفرزه ، وكل بوليب يشبو في مظيره وتركيبو شقائق النعمان ،  اال ان 

 العضالت فيو اقل تكوينًا واليالم المتوسط اقل سمكا بكثير. 
دي لمبوليب كأس من كاربونات الكالسيوم تحتو ، عبارة عن صفيحة يفرز اكتوديرم القرص القاع

وتبرز الى  thecaيحيط بيا جدار قائم حول الحافة يعرف بالغالف  Basal plateقاعدية 
رأسية شعاعية تتبادر مع ازواج المساريق فوقيا وتتقابل  septaالداخل من الغالف حواجز 

 مرتفعًا. columella( مكونة عويمدًا بعض ىذه الحواجز في مركز الفتحات )الكأس
يستمر افراز الييكل طوال فترة حياة الحيوان وىكذا يزداد الغالف والحواجز ارتفاعًا مع الوقت مما 
يزيد حجم الييكل باستمرار. وتظل البوليبات مستقرة فوق سطح الييكل وتتصل فيما بينيا بطبقة 

ات رقيقة من النسيج تضيف الى الييكل افرازًا في المسافات الموجودة بين ىياكل البوليب
المتجاورة تسمى بالصفائح الجانبية. كثيرًا ما تسكن خاليا االندوديرم في ىذه المراجين وغيرىا 
من الجوفمعويات طحالب وحيدة الخمية تعيش معيشة تكافمية معيا )مثل الجنسين 

Zooxanthellae  ٝZoochlerellae)  فالحيوان يستفيد من االوكسجين الناتج عن عممية ،
ليذه الطحالب ، وىي تستفيد من ثاني اوكسيد الكاربون والمواد النتروجينية التمثيل الضوئي 

 التي يخرجيا الحيوان.
 

 
 (: يظير نوع من المراجين الحجرية 4شكل)

 
 

 التكاثر
تكون المراجين الحجرية اما وحيدة الجنس او خنثية وىي تطمق الحيوانات المنوية الى 
الماء لتدخل مراجين اخرى حيث يتم االخصاب داخل التجويف الوعائي المعدي ، ينمو الزايكوت 
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الى يرقاتو  بالنيولة  ميدبة تتكون داخل التجويف ايضًا ثم تخرج من الفم بعد ذلك الى الخارج 
عمى اي مرتكز وتنمو الى بوليب صغير سرعان ما يكون مستعمرة جديدة بالتبرعم.  لتستقر

ىذه مستعمرات ضخمة من اآلف وماليين البوليبات  buddingوتتكون نتيجة لعممية التبرعم 
وتنشأ البراعم كانتفاخات عند قواعد البوليبات وكل برعم يكّون بوليبًا جديدًا يفرز ىيكاًل مستقاًل 

 ن براعم جديدة بدوره وىكذا.بو ثم يكوّ 
ثمة طريقة اخرى لمتكاثر الالجنسي وتكوين المستعمرات وىي االنشطار الطولي 

longitudinal fission  لمبوليب ، وفييا يتكون فم جديد ولوامس جديدة عمى القرص
الفمي ، ثم يستطيل ىذا القرص ويظير اختناق بقسمو قسمين ويمتد ىذا االختناق من اعمى 

 اسفل حتى ينقسم البوليب طوليًا الى بوليبين جديدين.الى 
 

 أىمية الالسعات
 تتجمى أىمية الالسعات في معرفة فوائدىا واضرارىا.

 
 فوائد الالسعات أ.
يستخدم بعض الكأسيات والزىريات غذاء لالنسان في بعض االقطار الشرقية وايطاليا ، كما .1

كاالسماك والقشريات والنواعم والتي تصبح يستخدم بعض منيا كغذاء لمحيوانات االخرى 
 بدورىا غذاء لالنسان.

 يستخدم بعضيا لصناعة الحمي مثل المرجان االحمر..2
 تكوين الجزر المرجانية التي يمكن ان تستخدم كمطارات وموانيء.ـ.3
بعضيا يعيش عمى اصداف النواعم التي تسكنيا بعض القشريات وبالتالي تعمل عمى اخفائيا .4

عن انظار اعدائيا في الوقت التي تستفيد الالسعات من القشريات في نقميا من كائن الى 
 Adamsiaآخر وىذا يسمى تبادل منفعة مثال ذلك وجود شقائق النعمان من جنس 

 النواعم التي يسكن فييا السرطان الناسك. ممتصقة بالسطح الخارجي لصدفة
داخل خاليا البطانة  Zooxanthellaeتعيش بعض الطحالب وحيدة الخمية مثل ـ.5

الداخمية لمبطانة المعدية لمكثير من الالسعات ، وتنتج الطحالب االوكسجين اثناء عممية 
لالسعات من ثاني التركيب الضوئي في النيار فتستفيد منو الالسعات كما تخمص الطحالب ا

اوكسيد الكاربون الذي يتكون في خالياىا وتستخدمو في صنع الغذاء. كما يعتقد الباحث 
( ان ىذه الطحالب تمعب دورًا في تكوين الييكل المرجاني عن 1961) Gossauكوزيو 
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وبالتالي زيادة تكوين كاربونات الكالسيوم  H2CO3طريق ازالة حامض الكاربونيك 
CaCo3 . 

دم في معرفة ودراسة ظواىر عممية عديدة مثل التبرعم ، التجدد ، تعدد االشكال ، تستخ.6
 ترادف االجيال، تكوين المستعمرات.

 كالىما يقتات عمى الحيوانات الصغيرة..7
 عند قمب البوليب وافتراض انضغاط قاعدتو نحصل بسيولة عمى شكل ميدوزي..8
 
 
 
 

 الالسعات  ب.أضرار
خطرًا عمى حياة البحارة والغطاسين او تكون  Physaliaالفايزاليا يعد قسم منيا مثل .1

مزودة بأعداد ىائمة من الخاليا الالسعة المنتشرة عمى مجساتيا الطويمة واالفراد االصبعية 
الدفاعية والتي تحوي سمًا يفوق سم حية الكوبرا وفي حالة المسع الكثير تؤدي الى الموت 

 قيقة.د 21-3خالل 
 المرجانية تعيق المالحة ، وقد تسبب تحطم السفن.الحواجز .2
قد تكمف عممية ازالة االعداد الكبيرة منيا والتي تمتصق بالبواخر والمنشآت البحرية ، وتقمل ـ 3

 من كفاءتيا وقد تسبب تمفيا عمى المدى البعيد لذا يجب صيانتيا باستمرار.
 
 

    
 

 

 

 

 

 لالفقريات النظرياعنوان محاضرة 
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 الديدان المسطحة
Platyhelminthes 

 
 
 

 اعداد
 د. عدنان موسى   د. صفاء محمد      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعبة الديدان المسطحة
Phylum:  Platyhelminthes 

                  

 The Triploblastica                       اُؾ٤ٞاٗبد صالص٤خ اُطجوخ                
 The Acoelomata                              اُالس٤ِٓٞ٤بد                  
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، وأول حيوانات تظير فييا أعضاء وأجيزة  Triploblastica ىي أدنى الحيوانات ثالثية الطبقات
  Turbellariaعضوية مميزة ، وىي تمثل حيوانات حرة المعيشة مثل صنف المعكرات 

والشريطيات  Trematodaخرتان من أىم الحيوانات الطفيمية ىما صنف المثقبات ن اومجموعتا
Cestoda . 

  .معناىا دودة helminsمعناه مسطح  و   Platysيتألف اسم الشعبة من جذرين أغريقيين وىما 
 

 لشعبة الديدان المسطحةالمميزات العامة 
)عديمة  Acoelomataالمسطحات حيوانات حرة أو طفيمية ، ثالثية الطبقات السيمومية .1

  .إذ يمتمئ الجزء بين جدار الجسم واألمعاء بخاليا برنكيمية من أصل ميدوزي الجوف الجسمي(
)جانبية  أجساميا طرية ، مضغوطة في االتجاه الظيري البطني ومتماثمة الجانبين.2

 . bilaterally symmetricalالتناظر(
 عضالت الجسم جيدة التكوين )دائرية ، طولية ، ومائمة أحيانًا( ..3
 الجياز اليضمي إن وجد بسيط ليس لو سوى فتحة واحدة ىي الفم وليس لو فتحة مخرج..4
وتتصل   Flame cellsالجياز اإلخراجي يتكون من وحدات أساسية ُتعرف بالخاليا الميبية .5

بقنوات إخراجية تؤدي إلى الخارج عن طريق ثقب إخراجي والتي ترتبط  ىذه القنوات مع بعضيا
 بأقنية إبرازية .

 ليس ليا جياز تنفسي أو جياز دوران ..6
 3-1يتألف من زوج من العقد العصبية المخية ومن   nervous systemجيازىا العصبي .7

أزواج من حبال عصبية طولية يرتبط بعضيا ببعض بروابط عصبية مستعرضة ، ويدعى ىذا 
 أو لبعضيا أعضاء حسية كاألعين البسيطة .  ladder typeالجياز بالطراز السممي 

ين ، االخصاب داخمي وقد ، ليا أجيزة تناسمية جيدة التكو   hermaphroditeأغمبيا خنثي .8
النمو مباشر ، أو غير مباشر ، قد تتكاثر جنيسيًا وال  selfأو ذاتي  Crossيكون خمطيًا 

 جنيسيًا .
،  hooksأو الكالليب   Suckersتمتمك أغمبيا أعضاء لأللتصاق كالمحاجم أو الممصات .9

  .وذلك لسبب معيشتيا الطفيمية
  

 التصنيف
 Classification 

 :نوع وتقسم إلى ثالث أصناف 1511ب الشعبة ما يقار  تضم ىذه
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أغمب نماذجو حرة المعيشة ، ومن أىم نماذجو  :Class:Turbellariaأوال: صنف المعكرات 

  Planariaالمعروفة أو الشائعة ىي البالناريا 
جميع أفرادىا طفيميات داخمية أو خارجية ومن  :Class: Trematoda ثانيًا: صنف المثقبات

 Fasciolaأشير األمثمة الديدان الكبدية 
  Schistosomaوالمنشقات  

جميع أفرادىا طفيمية داخمية ومن نماذجو الشائعة  :Class:Cestodaثالثًا: صنف الشريطيات 
 المشوكاتوديدان   Taeniaالديدان الوحيدة 
Echinococcus  

 
 دوجيسيابالناريا أو 

 Planaria or Dugesia 
في البرك  ةتعيش البالناريا في المياه العذب،  ةيظير اغمب مميزات ىذه الشعب ةحيوان حر المعيش

 ةواوراق النباتات المائي ةوالعيون والبحيرات واالنيار تمتصق ىذه الديدان في السطح السفمي لمحجار 
 اخرى مغمورة في المياه. ةكيب صمباواي تر 

 
 المظير الخارجي لمبالناريا

نوعا ما ويبرز من  ةجسم صغير محدود ومفمطح نيايتو األمامية عريضة بينما النياية الخمفية مدبب
كما تظير  auriclesالطرف األمامي لمجسم فصان جانبيان صغيران مخروطيان يدعيان باألذين 

ز السطح الظيري لمدودة عن عمى مقدمو السطح الظيري عينان بسيطتان داكنتا المون يمكن تميي
سطحيا البطني فاألول محدب نوعا ما ويفتقر إلى االىداب عادة في حين يكون الثاني مسطحا 

تقع فتحو الفم في الجية البطنية بعد منتصف  وتحمل خالياه اىدابًا تساعدىا في الحركة االنزالقية.
 common genitalة ية المشتركقصيرة الفتحة التناسم ةوتقع خمفيا بمساف ةالجسم بمسافة قميم

pore . 
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 Planariaالبالناريا 
 
 Body wallجدار الجسم 

  :من الطبقات اآلتيةجدار الجسم في البالناريا يتألف 
من الخاليا التي تستقر عمى غشاء قاعدي   ةتتألف من طبقو واحد : Epidermisالبشرة   :أوال

basement membrane تضم البشرة عده أنواع من الخاليا: 
في البشرة وتكون ميدبة من الجية  ةوىي الخاليا السائد : cuboidal cellsالخاليا المكعبة . أ

البطنية وغير ميدبة في الجية الظيرية تحتوي ىذه الخاليا وخاصة الجية الظيرية تراكيب 
اذ انيا  ةمن المؤثرات الخارجي ةشفافة تدعى بالقضبان يعتقد بأنيا تعمل كطبقة واقي ةقضيبي

 االذين
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عندما تتحرر من الخاليا وتالمس الماء تنتفخ وتكون ماده جيالتينية لزجو تحيط بالجسم كما 
 يعتقد بأنيا باإلضافة الى الحماية فانيا تعمل عمى التصاق الغذاء بالحيوان .

  ة.ليا وظيفة حسية تنتشر بين الخاليا المكعب ةخاليا مغزلي :Sensory cellsالخاليا الحسية .ب
تمتد داخل الطبقة العضمية تقوم  جداً  ةكبير  ةسيأوىي خاليا ك :Gland cellsالخاليا الغدية ـ.ج

ىناك نوعا  ة.الدود ةمخاطية تنتقل عبر أعناقيا إلى سطح الجسم وىي تسيل حرك ةبتكوين ماد
والتصاقيا كما تفيد في  ةتفيد في صيد الفريس ةالصق ةالتي تفرز ماد ةاخر من الخاليا الغدي

 في الماء . ةبمواد صمب ةالتصاق الشرانق او محافظ البيوض او جسم الدود
 

ثمة عده طبقات من العضالت يختمف بعضيا عن بعض في  :Musclesالعضالت  :ثانيا
 ي:وى ةالتركيب والوظيف

 ةتمتد اليافيا بصور  ةرقيق ةوىي طبق ةتقع تحت البشر  :.Circular Mالعضالت الدائرية  .1
 ة.دائري

تنتظم بشكل قطري مائل وتترتب في  : .Diagonal Mالعضالت القطرية أو المائمة  .2
مجموعتين متعامدتين إحداىما عمى األخرى تبدو ىذه العضالت بشكل حزم تنتشر تحت الطبقة 

 السابقة.
تقع تحت العضالت المائمة وتمتد أليافيا طوليا وىي  :.Longitudinal Mالعضالت الطولية.3

أكثر وضوحا ونموا من العضالت الباقية وىي أكثر نموا في الجية البطنية إذ تساعد عمى 
  .الحركة

وىي تمتد بين السطحين الظيري  :.Dorsal-ventral Mالعضالت الظيرية البطنية .4
 .وتترتب بشكل حزم منتشرة بين مسافة وأخرى ةعمودي رةوالبطني بصو 

 ةضيق ةمتناثرة ضمن منطق ةوىي ألياف رقيق  :.Transverse Mالعضالت المستعرضة .5
التكوين في البالناريا وىي تساعد  ةمما تقدم ان العضالت جيد . يتضحتحت العضالت الطولية

 .في حركتيا
 

: عبارة عن نسيج حشوي  Parenchyma or Mesenchymaثالثًا : البارنكيما أو الميزنكيما 
برنكيمي ميزودرمي المنشأ يممئ التجويف الموجود بين جدار الجسم و القناة اليضمية وىي عبارة 

ذات إستطاالت تحوي داخميا فجوات كثيرة تشكل مع بعضيا  reticular cellsعن خاليا شبكية 
ءة بسائل بين خموي كما توجد في ىذه مدمجا خمويا حيث ترتبط بعضيا تاركتا بينيا مسافات مممو 

وىي مسؤولة عن تجديد المناطق  formative cellsالمنطقة خاليا أميبية تسمى الخاليا المولدة 
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التالفة من الجسم أي مسؤولة عن ظاىرة اإلخالف ، كما يوجد نوعًا آخر من الخاليا تدعى بمولدة 
 خاليا الطالئية لمبشرة .القضبان ، تولد القضبان ومن ثم تنتقل لتستقر في ال

 

 
 )لالطالع( مقطع مستعرض في البالناريا يوضح طبقات جدار الجسم

 
 فوائد الخاليا البرنكيمية :  

  .تعمل كحشوة داخمية تسند األعضاء واألجيزة الداخمية وتحفظيا في أماكنيا.1
  .تقوم بدور ميم جدًا في نقل الغذاء الميضوم والسوائل اإلبرازية.2
 

 الحركة
Movement 

 -تستطيع البالناريا أن تتحرك بطريقتين :
 :Gliding or Cillary Movementالحركة االنزالقية أو اليدبية .1

بفعل األىداب التي تغطي السطح البطني والتي ُتحدث بحركتيا النموذجية وتناسقيا تيارات مائية 
نحو الخمف فيندفع الحيوان نحو األمام ، يساعد في ذلك المادة المخاطية التي تفرزىا الخاليا 

 .المخاطية عمى السطح البطني
  :Musclar Movementالحركية العضمية .2

لمبالناريا عضالت جيدة التكوين وينتج من تقمصيا وانبساطيا سمسمة متعاقبة من األمواج التي 
تسير من األمام إلى الخمف ، التي تعطي الحيوان حركتو االنسيابية وااللتوائية والدورانية مما 

     . تجدر اإلشارة إليو أن الدودة ترفع مقدمتيا قمياًل أثناء الحركة

 

 الياف عضلية

 خلية غدية

 خلية غدية أهداب

 الخلية المولدة البارنكيما البشرة
 التجويف المعوي

 Cuboidal cell 
 خلية مكعبة
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 الديدان المسطحة
Platyhelminthes 

 
 
 

 اعداد
 محمودد. صفاء محمد أ.د.عدنان موسى    

 
 
 
 

 
 
 

 اُجالٗبس٣ب
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Planaria 
                  

 عٜبصاُٜؼْعٜبص

DIGESTIVE  SYSTEM            الهضم 
  

E٣زأُق عٜبص اُٜؼْ ك٢ اُجالٗبس٣ب ٖٓ األػؼبء االر٤خ: 

M 

ٓسزذ٣شح أٝ ث٤ؼ٣ٞخ روغ ك٢ اُغٜخ اُجط٤٘خ ثؼذ ٓ٘زظق اُغسْ ٢ٛٝ كزؾخ  : Mouth.اُلْ 1

 .ه٤ِالً ٝػ٠ِ اُخؾ اُط٢ُٞ اُٞسط٢ ُِغسْ

 

رؤد١ كزؾخ اُلْ إ٠ُ رغ٣ٞق ٣ذػ٠ ثبُزغ٣ٞق اُل٢ٔ ٝاُز١  :Buccal Cavity.اُزغ٣ٞق اُل٢ٔ 2

ِٚ ٣ذػ٠ آزذاد اُزغ٣ٞق اُل٢ٔ ثبُغ٤ت اُجِؼ٢ٓٞ   ٣ؾ١ٞ رش٤ًجبً ػؼ٤ِبً أٗجٞث٤بً ٣س٠ٔ اُجِؼّٞ ٝػ٤ِ

Pharyngeal pouch   أٝ اُزغ٣ٞق اُجِؼ٢ٓٞPharyngeal Cavity.. 

 

 

 

ن يمتد نحو الخمف في الجيب وىو تركيب أنبوبي عضمي سميك الجدرا :Pharynx.البمعوم 3
 .البمعومي ويبرز من خالل فتحة الفم في أثناء التغذية فتعمل فتحة البمعوم عمل فتحة الفم

 
ِٚ األٓب٤ٓخ ثٔ٘طوخ رلشع األٓؼبء ، صٔخ إ٠ُ  :Intestine ::.األٓؼبء4 ٣زظَ اُجِؼّٞ ػ٘ذ ٜٗب٣ز

صالصخ كشٝع ٓؼ٣ٞخ سئ٤س٤خ أؽذٛٔب أٓب٢ٓ ٝسطؾ٢ ، ٝاص٘بٕ خِل٤بٕ عبٗج٤بٕ ؽ٤ش ٣زلشع ًَ ٖٓ 

ٛزٙ اُلشٝع اُشئ٤س٤خ إ٠ُ كشٝع أدم كأدم ٝر٘زشش ك٢ ٓخزِق أٗؾبء اُغسْ ، ٝر٘ز٢ٜ ٛزٙ 

البلعوم عند نهايتِه  ٣زظَ٘ؼذّ كزؾخ أُخشط اُشدة أُؼ٣ٞخ ٜٗب٣خ ٓسذٝدح ، ؽ٤ش ر
األمامية بمنطقة تفرع األمعاء ، ثمة ثالثة فروع معوية رئيسية أحدهما أمامي 

 وسطحي ، واثنان خلفيان جانبيان حيث يتفرع كل من هذه الفروع الرئيسية 

 روع أدق فأدق وتنتشر في مختلف أنحاء الجس 
 
 
 
 

 هاية المخرجم ، وتنتهي هذه الردب المعوية ن

 Digestionاُٜؼْ  

رسزخذٜٓب ُِزؼشف ػ٠ِ ؿزائٜب ، ٝرسزخذّ   Chemoreceptorsُِجالٗبس٣ب ٓسزِٔبد ٤ٔ٤ًبئ٤خ 

 اُوؼجبٕ ٝأُبدح أُخبؽ٤خ ك٢ اهز٘بص كش٣سزٜب 

 ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُٜؼْ ؽ٤ش ٛ٘بى  اُٜؼْ ك٢ اُجالٗبس٣ب شج٤ٚ ثبُٜؼْ ك٢ اُالسؼبد
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 ٣ٝزْ ك٢ رغ٣ٞق األٓؼبء ثلؼَ أٗض٣ٔبرٜب اُٜبػٔخ

      

 

 

 

 

 

 

ؽ٤ش روّٞ ٛزٙ  ،  ٣ٝamoeboid phagocytic cellsؾذس داخَ اُخال٣ب اال٤ٓج٤خ أُِزٜٔخ 

رغ٣ٞق األٓؼبء ثطش٣وخ شج٤ٜخ ثبُزـز٣خ اال٤ٓج٤خ ، صْ  اُخال٣ب ثبُزوبؽ دهبئن اُـزاء اُظـ٤شح ٖٓ

 ٣زْ ٛؼٜٔب داخَ اُلغٞاد اُـزائ٤خ.

 

رطشػ اُلؼالد اُز٢ ال ٣ٌٖٔ ٛؼٜٔب إ٠ُ اُخبسط ػٖ ؽش٣ن كزؾخ اُجِؼّٞ ٝاُلْ ، ك٢ ؽ٤ٖ 

رٔزض أُٞاد أُٜؼٞٓخ ٛؼٔبً ع٤ذاً ٖٓ هجَ اُخال٣ب اُطالئ٤خ اُؼٔٞد٣خ أُؼ٣ٞخ ُألسزلبدح ٜٓ٘ب 

ب رغذس اإلشبسح إ٤ُٚ إ٠ُ إٔ األٓؼبء ٓزلشػخ رلشػبً ًج٤شاً ثؾ٤ش رسزط٤غ إ٣ظبٍ أُٞاد ٝٓٔ

ِٙ اُٞظ٤لخ .  اُـزائ٤خ إ٠ُ ٓخزِق أعضاء اُغسْ إر ٣٘ؼذّ عٜبص اُذٝسإ اُز١ ٣وّٞ ثٜز

 

 
 

:  

 Respiration اُز٘لس

 ٣زْ ثطش٣وخ االٗزشبس ٖٓ خالٍ اُسطؼ اُؼبّ ُِغسْ

 

 Excretion اإلثشاص

 

:ك٢ أُلِطؾبد ألٍٝ ٓشح عٜبص ػؼ١ٞ خبص ثبإلخشاط أٝ اإلثشاص ، ٣زٌٕٞ ٖٓ ٣ظٜش  

 الهضم خارج الخاليا-1

 extracellular digestion  

 الهضم داخل الخاليا-2

  intracellular digestion  
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 ػذد ًج٤ش ٖٓ االٗج٤جبد اإلخشاع٤خ أُزلشػخ داخَ اُ٘س٤ظ اُجش٢ٔ٤ٌٗ    

ك٢ ه٘بر٤ٖ إخشاع٤ز٤ٖ اال٤ٗج٤جبد االخشاع٤خ رزغٔغ  Exceserory canal   ؽ٤ُٞز٤ٖ ، ٝاؽذح

اُخبسط ػ٠ِ اُسطؼ اُظٜش١ ثؼذح أصٝاط ٖٓ اُضوٞة ػ٠ِ ًَ ٖٓ عبٗج٢ اُغسْ  رلزؾبٕ إ٠ُ 

 اإلخشاع٤خ اُذه٤وخ

Excrotory pores  ٝر٘ز٢ٜ اُ٘ج٤جبد اُظـ٤شح ثبُخال٣ب اُِٜج٤خ  Flame cells   ًَ ٌٕٞرز

  ُٜج٤خ ٖٓخ٤ِخ 

 

ٗٞاح آج٤جخ ٝػذد ٖٓ اُضٝائذ اُسب٣زٞثالص٤ٓخ أُزلشػخ ، ٣ٝٞعذ ثٜب رغ٣ٞق ٓشًض١ ٣ؾ١ٞ 

ٛذاة اُز٢ ر٘شأ ٖٓ عسْ هبػذ١ ٝاُز٢ رزؾشى ثطش٣وخ رشجٚ ؽشًخ ُٜت ػ٠ِ خظِخ ٖٓ األ

 اُشٔؼخ 

  

:رغٔغ ٛزٙ اُخال٣ب أُخِلبد اُ٘زشٝع٤٘٤خ اإلخشاع٤خ ٝأُبء اُضائذ ػٖ ٝظ٤لخ اُخ٤ِخ اُِٜج٤خ 

ؽبعخ اُغسْ ٖٓ اُ٘س٤ظ اُجش٢ٔ٤ٌٗ ، صْ رذكؼٚ ؽشًخ األٛذاة إ٠ُ اُ٘ج٤جبد اإلخشاع٤خ صْ إ٠ُ 

.  اُخبسط  

 

:٢ٛ اُز٘ظ٤ْ االصٓٞص١ ، ثبالػبكخ إ٠ُ ًٜٞٗب إخشاع٤خ اُٞظ٤لخ اُشئ٤س٤خ ُِخ٤ِخ اُِٜج٤خ   

 

 اُغٜبص اُؼظج٢

 Nervous System 
 

 

 ٓشًض١ ػظج٢ عٜبص ثٜب ٣ظٜش اُز٢ اُالس٤ِٓٞ٤خ أُغٔٞػبد ٖٓ أُلِطؾبد رؼزجش

Centeral nervous system اُؼظج٤خ اُشجٌخ إ٠ُ كجبإلػبكخ Nervous net ر٘زشش اُز٢ 

 ك٢ رٔزذ اُز٢ اُؼظج٤خ ٝاال٤ُبف اُؼظج٤خ اُخال٣ب ٖٓ أُخشٟ ظل٤شح ُِجالٗبس٣ب كبٕ ، اُجششح رؾذ

 اُؼؼ٤ِخ اُطجوبد أسلَ اُجش٢ٔ٤ٌٗ اُ٘س٤ظ

 

 

 

 

 ٓخ٤ز٤ٖ ػوذر٤ٖ ُزٌٕٞ اُغسْ ٖٓ االٓب٢ٓ اُغضء ك٢ اُؼظج٤خ اُخال٣ب ٛزٙ ٖٓ ثؼغ ٣ٝغزٔغ

Cerebral ganglia  ٝٓخ أ brain  عبٗج٤ٖ ػظج٤٤ٖ ؽج٤ِٖ عبٗت إ٠ُ lateral nerves  

 Ladder اُشٌَ س٢ِٔ رش٤ًت ُزٌٕٞ ػشػ٤ب ثؼؼٜب ٓغ رزظَ ده٤وخ عبٗج٤خ أكشع ٜٓ٘ب رظذس

like n.S. 
 

 

  Eyesالعينان  
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 اُخال٣ب ٖٓ ػذد ٖٓ ػ٤ٖ ًَ رزٌٕٞ اُشأس٤خ ُِٔ٘طوخ اُظٜش٣خ اُغٜخ ػ٠ِ اُٞاهؼخ اُسٞداء اُجوغ ٖٓ صٝط

 ػذد اُؼ٤ٖ رغ٣ٞق داخَ ٣ٔزذ ًٔب ، ًأس٤بً  شٌالً  ٌٓٞٗخ ثجؼغ ثؼؼٜب رزظَ اُز٢  Pigment cells اُظجبؿ٤خ

 ، ثبُذٓبؽ اُضب٤ٗخ ٜٗب٣زٜب ر٘ز٢ٜ ؽ٤ٖ ك٢ ، ثبُؼٞء رزؾسس إٔ رسزط٤غ اُز٢ ؽس٤خ ػظج٤خ خال٣ب ٜٗب٣بد ٖٓ

 .اُؼٞء ر٤٤ٔض ٛٞ اُؼ٤ٖ كبئذح

 

 

 
 

 جُؼ٤ٖ ك٢ جُرالٗح٣ٌح 

 

 

 

 
 

 

 

 جُرالٗح٣ٌح ك٢ جُؼٛر٢ جُؿٜحَ

 

 

 اُزٌبصش

 REPRODUCTION 
 

 Sexualاُغ٘س٤خ                       Asexualع٘س٤خ اُال :رزٌبصش اُجالٗبس٣ب ثبُطش٣وز٤ٖ
 

 

 binaryثبالٗشطبس اُض٘بئ٢ أُسزؼشع رزٌبصش اُجالٗبس٣ب ال ع٘س٤بً : ع٘س٢اُزٌبصش اُال

transverse fission  إر ٣ؾذس رخظش ك٢ عسْ اُذٝدح خِق ٓ٘طوخ اُجِؼّٞ ، ٣ٝضداد ٛزا
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اُزخظش ػٔوبً ك٤وسْ اُؾ٤ٞإ إ٠ُ عضئ٤ٖ أؽذٛٔب ٣ُٔضَ اُجالٗبس٣ب األّ )ًج٤شح( ٝاالخش ٣ٔضَ 

)طـ٤شح( صْ ٣جذأ اُؾ٤ٞاٗبٕ ثبُ٘ٔٞ إ٠ُ إٔ ٣ٌزٔال ٣ٝظالٕ    Daughterاُجالٗبس٣ب اُج٘ز٤خ

ذ ٝاالخالف كززٌٕٞ ُِجالٗبس٣ب األّ ٓ٘طوخ ر٤ِ٣خ عذ٣ذح ك٢ ؽغٜٔٔب اُطج٤ؼ٢ ػٖ ؽش٣ن اُزغذ٣

 ؽ٤ٖ رزٌٕٞ ُِجالٗبس٣ب اُج٘ز٤خ ٓ٘طوخ سأس٤خ .

 

 
 اُزٌبصش االع٘س٢ ك٢ اُجالٗبس٣ب

  

 اُزٌبصش اُغ٘س٢

٣ٌٕٝٞ رٌبصشٙ ك٢ كظَ اُظ٤ق ٝرٌٕٞ أػؼبءٙ اُز٘بس٤ِخ ٓؤهزخ ؽ٤ش ر٘ٔٞ  اُؾ٤ٞإ ُخ٘ض٢ ،

   ٝرزٌٕٞ ك٢ كظَ اُزٌبصش صْ رخزل٢

  monocious ؽبد١ أُسٌٖ)  hermaphrodite  ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ إٔ اُجالٗبس٣ب ؽ٤ٞإ خ٘ض٢

  Cross fertilization إال إٔ اإلخظبة خِط٢ (

 اُغٜبص اُز٘بس٢ِ اُزًش١
 جُٞجهؼس ػ٠ِ ؾحٗر٢ جُؿْٓ ضطَٛ ًَ ن٤ٛس ذـ ه٘حز ٣ٞ٘ٓس  اُخظ٣٠طٌٕٞ ٖٓ ػىو ًر٤ٍ ٖٓ 

 ثبُو٘بح ا٣ُٞ٘ٔخ اُ٘بهِخ ٝضطؿٔغ ًٛٙ جأله٤٘س ج٣ُٞ٘ٔس ك٢ ًَ ؾحٗد ُطٛد ذو٘حز ٤ُٞ٠س ػحٓس ضىػ٠ 

 ضوّٞ ذهُٕ جُك٤حٖٓ ضِطو٢ جُكِٞٚطحٕ ج٣ُٞ٘ٔطحٕ هرَؽٞطِخ ٣ٞ٘ٓخ ٣٘ٗأ ٖٓ ًَ ه٘حز ٣ٞ٘ٓس ٗحهِس 

 ثبُلزؾخ اُز٘بس٤ِخ اُزًش٣خ ٣٘ط٢ٜ جُو٤ٟد  ثبُوؼ٤تإٔ ضلطكحٕ ك٢ ػٟٞ ػ٢ِٟ ٣ىػ٠ 

 ك٢ د٤ِٛض ر٘بس٢ِ ٓشزشى ضلطف جُلطكس جُط٘ح٤ِْس ج٣ًًٍُس 

 اُلزؾخ اُز٘بس٤ِخ اُؼبٓخ ٣ٝلطف ًٛج جُى٤ُِٛ ئ٠ُ جُهحٌؼ ػٖ ٣ٍ٠ن 
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 الجياز التناسمي االنثوي

 ٣وؼبٕ خِق أُ٘طوخ اُشأس٤خ ٓجبششح أُجب٣غ اُٜشا٣ٝخ اُش٣ٌَزٌٕٞ ٖٓ صٝط 

 ٣زظَ ًَ ٓج٤غ ثو٘بح رذػ٠ ثبُو٘بح اُج٤ؼ٤خ أُؾ٤خ ألٜٗب روّٞ ث٘وَ اُج٤غ ٝأُؼ  

 ٓؾ٤خ ػبٓخ هظ٤شح  –رٔزذ اُو٘بربٕ اُج٤ؼ٤زبٕ أُؾ٤زبٕ إ٠ُ خِق كزِزو٤بٕ ُزٌٞٗبٕ ه٘بح ث٤ؼ٤خ 

 خ األٗض٣ٞخ ك٢ أُؾ٤خ اُؼبٓخ ػٖ ؽش٣ن اُلزؾخ اُز٘بس٤ِ-رلزؼ اُو٘بح اُج٤ؼ٤خ

 ٣زظَ ثبُذ٤ِٛض اُؼبّ رش٤ًجبٕ اُذ٤ِٛض اُز٘بس٢ِ اُؼبّ 

 ٣سزخذّ ُخضٕ اُششاٗن هجَ ؽشؽٜب إ٠ُ اُخبسط  :اُشؽْ -1

سثٔب رٌٕٞ ٝظ٤لزٚ خضٕ اُؾ٤ٞاٗبد ا٣ُٞ٘ٔخ أُأخٞرح ٖٓ اُذٝدح أُشبسًخ ك٢  : ٤ًس اُغٔبع -2

 ػ٤ِٔخ اُغٔبع .

٣ٌٕٞ اإلخظبة داخ٤ِبً ٣ٝزْ ك٢ ثذا٣خ ه٘بر٢ اُج٤غ ، صْ رُؼبف اُخال٣ب أُؾ٤خ ، ٝأخ٤شاً رظَ 

 اُج٤ؼخ أُخظجخ أُؾبؽخ ثؼذد ًج٤ش ٖٓ اُخال٣ب أُؾ٤خ إ٠ُ اُشؽْ ، ٝرزٌٕٞ اُششاٗن 

رطشػ ٛزٙ اُششاٗن إ٠ُ اُخبسط ٝرِزظن ػٖ ؽش٣ن سبهٜب اُالطن ثأ٣خ ٓبدح طِجخ . ٣ٌٕٝٞ 

اً ٝال رٞعذ ٓشاؽَ ٣شه٤خ ثَ رلوس اُج٤ٞع ػٖ ًبئ٘بد شج٤ٜخ ثبالث٣ٖٞ رٔبٓبً إال أٜٗب اُ٘ٔٞ ٓجبشش

 أطـش ٜٓ٘ب.
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 اإلخالف والتطعيم والجىع

Regeneration Grafting and Starvation 

 ، كبيرة بسيولة المفقودة أجزائيا تعيد أن تستطيع فيي ، واإلخالف التجدد عمى عالية قدرة لمبالناريا
عند شطر المنطقة الرأسية إلى شطرين جديد  حيوان تكون أن  ممكن أجزائيا بل فحسب ىذا ليس

طوليًا يتكون لمبالناريا رأسان وأربع أعين ، عند شطر المنطقة الرأسية طوليًا الى أربعة  أجزاء 
 يتكون لكل جزء أذينان وعينان ، وىكذا نحصل عمى بالناريا ليا رأسين أو اكثر .

ن( الرأسية) األولى فإن قطع خمس أو أربع إلى مستعرضة بصورة البالناريا قطعت إذا أما  ُتكوِّ
 ذيمية ومنطقة األمامية الجية من رأسية منقطة الوسطية القطع ُتكوِّن حين في جديدة  ذيمية منطقة

 بزرع القطبية تغير ويمكن Polarity القطبية أو بالتقاطب يدعى ما وىذا ، الخمفية الجية من
 لمبالناريا المستعرضة القطع ىذهِ  ُتجبر وىكذا ، الراسية لمقطع الخمفية الجية في رأسية منطقة
فالقطعة األولى قدرتيا االخالفية أعمى من القطعة الثانية اإلخالفية   قدرتيا في تختمف السابقة

وحتى تفوق الثالثة وىمم جرًا ، تدعى ىذه الظاىرة بالتدرج )االنحدار( المحوري ) االمامي الخمفي ( 
  axial ( antierior – posterior ) gradient of regenerationلالخالف 

 في أعمى  metabolic rate يضاأل معدل كون تعزى ظاىرة التدرج المحوري الى
 الخمفية النياية باتجاه تدريجياً  ويقل اأُلخرى المناطق في منيا الرأسية المنطقة
 .لمحيوان
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وقد تفشل القطع المأخوذة من الجية الخمفية إلى تكوين حيوان كامل أو قد تضمحل إذا كانت 
باإلمكان عمل بالناريا  حيوانًا جديداً صغيرة عند شطر البالناريا إلى شطرين فأن كل شطر سيكون 

تقاوم غير موجودة في الطبيعة عن طريق تطعيم أكثر من رأس ومناطق ذيمية في حيوان واحد 

تعتمد فهً تستطٌع أن تعٌش ما ٌقارب السنة دون أن تتؽذى فً فترة الجوع : البالنارٌا الجوع 

تسلسل خاص ، وعلٌه ِ  البالنارٌا فً ؼذائها على امتصاص أعضائها الداخلٌة حسب

 ٌتضائل حجمها كثٌرا  

ٌُصبح طولها  9ملم لمدة  2ملم وعرضها  13بعد تجوٌع بالنارٌا طولها   3.3أشهر 

ملم أما التسلسل الذي تعتمد علٌه فً استهالك أعضائها فهو  0.3ملم وعرضها 

 كاآلتً 

ة فالنسٌج الحشوي البٌوض الناضجة أوال  ثم الؽدد المحٌة ، فاألعضاء التناسلٌة الباقٌ
 فاألمعاء ، وأخٌرا العضالت ، وإذا استمرت عملٌة التجوٌع فأنها تموت

 
أما إذا حصلت على ؼذائها فإنها تعٌد تكوٌن ما فقدته من األعضاء وقد أثبتت 

األبحاث الحدٌثة أن هناك خالٌا مٌزنكٌمٌة ) حشوٌة ( حرة تدعى بالخالٌا المولدة 
formative cells ة عن التجدد أو اإلخالؾ ، وإن تحطم هذه الخالٌا هً المسؤول

ٌُثبط عملٌة اإلخالؾ .  بتعرٌضها إلى األشعة القاتلة 
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 عنوان محاضرة  الالفقريات النظري
 
 ٤ٌُس٤خاُذ٣ذإ ا

 

Aschelminthes 
 
 
 اعداد
 د. صفاء محمد      د. عدنان موسى 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٤ٌُس٤خاُذ٣ذإ اشؼجخ 
 

Phylum: Aschelminthes 
 

ُٖؼد ػحُْ جُك٤ٞجٕ جٌُر٤ٍز ، ضْٟ ق٤ٞجٗحش قٍز ػح٤ُٔس جالٗطٗحٌ  ضؼطرٍ ٖٓ 

ضطٞجؾى ك٢ ًَ أٗٞجع جُر٤ثحش ، ذٔح ك٤ٜح ه٤ؼحٕ جُركحٌ ًَٝ ذ٤ثحش جُٔحء جُؼًخ 
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ٝجُطروس جُٓطك٤س ُِطٍذس . ًػ٤ٍ ٖٓ ج٤ُ٘ٔحٗٞوج ٣ططلَ ػ٠ِ جُك٤ٞجٕ ك٤ٛ٤د 

جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ٝجٌُرى ٝج٠ٌُِ ٝجٍُتط٤ٖ ٝجُِٔق .... جُم . ٝٛ٘حى أٗٞجع 

 ض٤ُٛد جُؿًٌٝ جُ٘رحض٤س ضٓرد ٍٜٓ ضؼوى جُؿًٌٝ .

ٝٓؼ٘حٙ جُطؿ٣ٞق ،   ٣Askosطأُق جْْ جُٗؼرس ٖٓ ؾ٣ًٌٖ أؿ٣ٍو٤٤ٖ ٝٛٔح 

ٝHelmin   ٝأHelminthes   ٣ؼ٢٘ جُىٝوز ، ٣ٍُٝٓ جُٔٛطِف ئ٠ُ ٝؾٞو

ؾٞف ؾْٓ ذ٤ٖ ؾىجٌ جُؿْٓ ٝجُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ، ٝهى أهطٍـ ًٛج جُٔٛطِف 

 ّ . 1910ػحّ   Grobbenٖٓ هرَ ًٍٝذٖ 

 :ُشؼجخ اُذ٣ذإ ا٤ٌُس٤خ ا٤ُٔٔضاد اُؼبٓخ

 
ؿ٤ٍ ٓرطٖ ذحُر٣ٍطٕٞ ٣وغ ذ٤ٖ   Pseudocoelؾٞف ٢ٔٛٝ ُٜح * -1

 ؾىجٌ جُؿْٓ ٝجُو٘حز ج٤ُٟٜٔس 

ض٘ٗأ أؾُٜضٜح   Triploblasticaق٤ٞجٗحش غالغ٤س جُطروحش ٢ٛ ** -2

جُٔهطِلس ٖٓ جُطروحش جُُٔٞىز جُػالظ : جالًطٞو٣ٍّ ، ج٤ُُٔٝو٣ٍّ ، 

 جالٗىٝو٣ٍّ 

  bilaterally Symmetricalض٘حظٍٛح ؾحٗر٢  * -3

٣ك١٤ ؾٜٓٔح ٠روس ه٣ٞس ج٤ٌُٞض٤ٌَ ، ج١ًُ ٣ؼح٢ٗ جالٗٓالل جغ٘حء كطٍز   -4

 ُي ٠ٞجٍ كطٍز جُك٤حز .جُ٘ٔٞ ٝهى ٣ٓطٍٔ ي

، ضرىأ ذلطكس جُلْ ٝض٘ط٢ٜ ذلطكس جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ٖٓ جُطٍجَ جُٔلطٞـ ** -5

 . Cloacaجُٔهٍؼ أٝ جُٔؿٔغ 

أٝ   Flame cellsأؾُٜضٜح جالذٍج٣َس ػرحٌز ػٖ نال٣ح ُٜر٤س  ** -6

ٓطِٛس ذأٗحذ٤د ئذٍج٣َس ٝػ٤ِٚ ك٢ٜ   Flame bulbsذ٤ٛالش ُٜر٤س 
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، ذحْطػ٘حء جُى٣ىجٕ جُه٤ط٤س   Protonephridialأؾُٜز ٗل٣ٍى٣س أ٤ُٝس 

. 

٣طٌٕٞ جُؿٜحَ جُؼٛر٢ ٖٓ ًطِس ٖٓ ٤ٓٗؽ ػٛر٢ ٣وغ ك٢ ٓوىٓس  -7

جُؿْٓ أٝ ٖٓ ٠ٞم ػٛر٢ قٍٞ جُؿُء جألٓح٢ٓ ٖٓ جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس 

 ٣٘ٗأ ٓ٘ٚ ػىو ٖٓ جألػٛحخ جألٓح٤ٓس ٝجُهِل٤س .

 ال ٝؾٞو ُؿٜح١َ جُىٌٝجٕ ٝجُط٘لّ ك٢ جُى٣ىجٕ ج٤ٓ٤ٌُس .  -8

 Superficialجُطؼو٤َ جُظح١ٍٛ ضظٍٜ ذؼٝ أكٍجوٛح  ** -9

metamerism  . ئال إٔ جُطؼو٤َ جُطحّ ٓؼىّٝ ك٤ٜح 

جالؾ٘حِ ٓ٘لِٛس ػحوز ، ٝأؾُٜضٜح جُط٘ح٤ِْس ذ٤ٓطس ، ٝهى ضٗطٍى  -10

أه٤٘طٜح ٓغ جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ، ٝهى ضٌٕٞ وٌٝز ق٤حضٜح ذ٤ٓطس أٝ ٓؼوىز 

. 

ذؼٝ أكٍجوٛح ٠ل٤ِ٤حش نط٤ٍز ضططلَ ػ٠ِ جإلٗٓحٕ ٝق٤ٞجٗحضٚ  -11

 ٝٗرحضحضٚ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :رؼْ ٛزٙ اُُشؼت خٔسخ أط٘بف  ٢ٛٝ
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                  Class : Nematodaأٝالً : ط٘ق اُذ٣ــــذإ اُخ٤ط٤خ     

     

         Class : Nematomorphaصب٤ٗبً : ط٘ق اُذ٣ذإ اُشؼش٣ــخ     

      

                      Class : Rotiferaصبُضبً : ط٘ق اُذ٣ــــذإ اُذٝاسح     

     

           Class  : Gastrotricha ساثؼب : ط٘ق ثط٤٘خ االٛـــــــذاة    

      

            Class : Kinorhyncha اُخشؽّٞ    ٓزؾشًخخبٓسب : ط٘ق  

      
 

  Ascarisوٝوز جألٌْحٌِ  : ًُٜٙ جُٗؼرس   ٓػحٍ ** 

ضؼ٤ٕ و٣ىجٕ جألٌْحٌِ ك٢ جألٓؼحء جُىه٤وس ُرؼٝ جُلو٣ٍحش ًحُه٤ٍٞ ، 

 ( . A. lumbricoidesٝجُه٘ح٣ٍَ ٝجإلٗٓحٕ )

: ُألٌْحٌِ ٌَٖ أْطٞج٢ٗ ٣ٞ٠َ ٓٓطىم جُٜ٘ح٣ط٤ٖ ، جُٔظٍٜ جُهحٌؾ٢ 

ٖٓ  أهٍٛكحًًٍُ ذ٤ٖ جُؿ٤ٖٓ٘ ٝجُطٔح٣ُ ج٢ٌُِٗ ٝجٞف جالؾ٘حِ ٓ٘لِٛس 

ْْ (  40 – 20ْْ ، ذ٤٘ٔح ٠ٍٞ جألٗػ٠   30 -15) ٠ٍٞ جًًٍُ  جألٗػ٠

ِْٓ ( ٜٓ٘ح ، ًٔح  6-3ِْٓ ذ٤٘ٔح هطٍ جألٗػ٠  4-2) هطٍ جًًٍُ ٝأهَ هطٍجً 

ِٚ جُهِل٤س ٓؼوٞكس ئ٠ُ جُؿٜس جُرط٤٘س إٔ  جُٜ٘ح٣س جُهِل٤س ، ك٢ ق٤ٖ ضٌٕٞ ٜٗح٣ط

ص ، ضـط٢ . ُألٌْحٌِ ُٕٞ ٌٝو١ كحضف أٝ أٚلٍ ذحُٛألٗػ٠ ٓٓطو٤ٔس 

أؾٓحٜٓح ٠رو٠ ٤ٌْٔس ٖٓ ج٤ٌُٞضٌَ إٍُٔٔ جُ٘حػْ جُِّٔٔ جُٔهط١ ذٌٛٞز 

ٓٓطؼٍٞس ًُج ضرىٝ جُىٝوز ًأٜٗح ٓؼوِس ، ٝٓوحٝٓس ُطأغ٤ٍجش جأل٣ُٗٔحش 
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جُٜحٞٔس ك٢ أٓؼحء ج٤ُٟٔق ، ئي ضؼ٤ٕ ذٌٛٞز ْحترس ك٢ ضؿ٣ٞق جألٓؼحء 

كٞ جُطؿ٣ٞق جُىه٤وس . ضٔطى ػ٠ِ ٠ٍٞ جُؿْٓ أٌذغ ضػه٘حش ُطروس جُرٍٗز ٗ

٣ك١ٞ ًَ ٜٓ٘ح  lateral linesج٢ُٔٛٞ ُِؿْٓ ، نطحٕ ؾحٗر٤حٕ ًر٤ٍجٕ 

ه٘حز ئذٍج٣َس ، ك٢ ق٤ٖ ٣ٔػَ جُهطحٕ جألنٍجٕ جُٛـ٤ٍجٕ جُه١ جُظ١ٍٜ 

dorsal line   جُو٣ٍد ٖٓ جألٓؼحء ػحوز ، ٝجُه١ جُرط٢٘ventral line  

 رط٢٘ .جُرؼ٤ى ػٖ جألٓؼحء ، ٣ٝك٣ٞحٕ جُكر٤ِٖ جُؼٛر٤٤ٖ جُظ١ٍٜ ٝجُ

 

 

 

 

 Ascaris وٝوز جالٌْحٌِ

 

 ضلطف ػ٠ِ جُٓطف جُهحٌؾ٢ ػىز كطكحش ، ٢ٛ : 

: ٢ٛ كطكس ًر٤ٍز ضوغ ك٢ جُٜ٘ح٣س جألٓح٤ٓس ُِؿْٓ  Mouthكزؾخ اُلْ   -1

ٌُال جُؿ٤ٖٓ٘ ، ٝضُكح٠ ذػالظ ٖلحٙ جقىٛٔح ظ٣ٍٜس  ٝجغ٘طحٕ ذط٤٘طحٕ 

 ؾحٗر٤طحٕ ، ُِٗلحٙ ق٤ِٔحش نحٌؾ٤س ٝضٍج٤ًد ٤ْ٘س وجن٤ِس . 
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: ُِٔهٍؼ كطكس   Cloacaأُغٔغ أٝ   Anusكزؾخ أُخشط   -2

ٓٓطؼٍٞس ٓكح٠س ذٗلحٙ ٓطػه٘س ضوغ ػ٠ِ جُٓطف جُرط٢٘ هرَ ٜٗح٣س جُؿْٓ 

 ُألٗػ٠ ، ك٢ ق٤ٖ ضوغ كطكس جُٔؿٔغ ك٢ جًًٍُ هرَ ٜٗح٣س ؾْٓ جًًٍُ .

: ٢ٛ كطكس ٚـ٤ٍز ضوغ ػ٠ِ   Excretory Poreاُلزؾخ االثشاص٣خ  -3

 ِْٓ ك٢ ًال جُؿ٤ٖٓ٘ . 2لْ ذٔٓحكس جُؿٜس جُرط٤٘س نِق جُ

: ٢ٛ كطكس ضوغ ػ٘ى ٜٗح٣س جُػِع   Vulvaاُلزؾخ اُز٘بس٤ِخ األٗض٣ٞخ  -4

جألٍٝ ُِؿْٓ ػ٠ِ جُٓطف جُرط٢٘ ، ٢ٛٝ كطكس ٓٓطوِس ػٖ جُٔهٍؼ ، أٓح 

ك٢ جًًٍُ كحُلطكس جُط٘ح٤ِْس ٓٗطًٍس ٓغ كطكس جُٔهٍؼ ، ٝػ٤ِٚ ٣طِن ػ٤ِٜح 

س جُرط٤٘س هرَ ٜٗح٣س جُؿْٓ ذٔٓحكس ه٤ِِس ٝضوغ ػ٠ِ جُؿٜ  Cloacaذحُٔؿٔغ 

ًٖٞطح جُؿٔحع أٝ ِْٓ ، ضرٍَ ٖٓ كطكس جُٔؿٔغ ك٢ أغ٘حء جُؿٔحع  3 -2

 .  Copulatory Spiculesجُٓلحو 

 

: ٣طأُق ؾىجٌ ؾْٓ جالٌْحٌِ ٖٓ جُطروحش   Body Wallؾىجٌ جُؿْٓ 

 :جألض٤س 

: ٠روس ٤ٌْٔس ٍٓٗس ٖلحكس ٝجه٤س ٖٓ جُٔإغٍجش   Cuticleا٤ٌُٞرٌَ   -1

جُهحٌؾ٤س ًحأل٣ُٗٔحش جُٜحٞٔس ٤ُِٟٔق ٝؿ٤ٍٛح . ٣٘ٗأ ج٤ٌُٞضٌَ ٖٓ 

جُرٍٗز ٣ٝك١٤ ذحُؿْٓ ٣ٝطٌٕٞ ٖٓ ػىز ٠روحش غح٣ٞٗس ، ٝض٤ًٍرٚ ٓؼوى . ًٔح 

٣رطٖ ج٤ٌُٞضٌَ ضؿ٣ٞق جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ُِلْ ٝجُرِؼّٞ ٝجُٔهٍؼ ٝجُٔؿٔغ 

 ٝجُٔٓطو٤ْ .

: ض٢ِ ٠روس ج٤ٌُٞضٌَ ٝضٌٕٞ ػ٠ِ ٤ٛثس ٓىٓؽ    Epidermisاُجششح  -2

ٝضطػهٖ ك٢ أٌذؼس ٓ٘ح٠ن ، ًٔح يًٍٗح ْحذوحً ُطٌٕٞ   Syncytiumن١ِٞ 

جُهط٠ٞ جألٌذؼس ، جُهط٤ٖ جُؿحٗر٤٤ٖ ، ٝجُهط٤ٖ جُظ١ٍٜ ٝجُرط٢٘ ٝجُط٢ 
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اُشٌَ ضٔطى ٤ُٞ٠حً ، ٝضؼَٔ ًطٍج٤ًد ْحٗىز ٝضكحكع ػ٠ِ أذوحء 

 األسطٞا٢ٗ ُِغسْ .

: ض٢ِ جُرٍٗز  ، ٢ٛٝ ٠روس ٝجقىز ٖٓ نال٣ح   Musclesاُؼؼالد  -3

 ػ٤ِٟس ٤ُٞ٠س كو١ ضوٜٓٔح جُهط٠ٞ جألٌذؼس ُِرٍٗز ئ٠ُ أٌذؼس ٓؿح٤ٓغ.

ضطٌٕٞ ًَ ن٤ِس ػ٤ِٟس ٤ُٞ٠س ٖٓ ؾُت٤ٖ ٌت٤٤ٓ٤ٖ ، ؾُء هحػى١ ػ٢ِٟ 

٣ك١ٞ ٤٤ُلحش ػ٤ِٟس ُٜح جُوحذ٤ِس ػ٠ِ جُطوِٙ ٝجالٗرٓح٠ ٣ٌٕٝٞ ًٛج 

ٓغ جُرٍٗز ، أٓح جُؿُء جُو٢ٔ ٖٓ جُه٤ِس جُؼ٤ِٟس كٜٞ جُؿُء ك٢ ضٔحِ 

ذٍٝضٞذال٢َٓ ، ٣ٝك١ٞ جُ٘ٞجز ، ٝضطؿٚ ٜٗح٣حش جألؾُجء جُرٍٝضٞذال٤َٓس 

ُِهال٣ح جُؼ٤ِٟس جُٔٞؾٞوز ك٢ جُ٘ٛق جُؼ١ِٞ ٖٓ جُؿْٓ ٗكٞ جُه١ 

جُظ١ٍٜ ُط٘ـٍِ ك٤ٚ ، ك٢ ق٤ٖ ضطؿٚ ٜٗح٣حضٜح جُرٍٝضٞذال٤َٓس ك٢ جُ٘ٛق 

كٞ جُه١ جُرط٢٘ ُط٘ـٍِ ك٤ٚ  . ًٌٝٛج ضرطؼى جُٜ٘ح٣حش جُٓل٢ِ ٖٓ جُؿْٓ ٗ

 جُرٍٝضٞذال٤َٓس ُِهال٣ح جُؼ٤ِٟس جُط٤ُٞس ػٖ جُهط٤ٖ جُؿحٗر٤٤ٖ.

ػرحٌز ػٖ جُلٍجؿحش :   Pseudocoelجُؿٞف جُؿ٢ٔٓ ج٢ُٔٛٞ ****

ض٠ُٔٓ نال٣ح   Giant cellsٝجُطؿح٣ٝق جُٔٞؾٞوز ك٢ نّٔ نال٣ح ػٔالهس 

جُط٢ ضٗـَ جُك٤ُ جُٔٞؾٞو ذ٤ٖ ؾىجٌ  Pseudocoelocytesجُؿٞف ج٢ُٔٛٞ 

ٝػ٤ِٚ كحُؿٞف جُؿ٢ٔٓ ًحيخ أٝ ٢ٔٛٝ ، ألٗٚ ال جُؿْٓ ٝجُو٘حز ج٤ُٟٜٔس . 

  ٣٘ٗأ ٖٓ جألو٣ْ جُٔط١ْٞ ٝؿ٤ٍ ٓرطٖ ذحُر٣ٍطٕٞ .
 

 ٌُِٓحٌِ  Digestive Systemاُغٜبص اُٜؼ٢ٔ 

ك٢ )  ذحُٔهٍؼ، ٝض٘ط٢ٜ ذلطكس جُلْ ُألٌْحٌِ ه٘حز ٤ٟٔٛس ًحِٓس ضرىأ  

( ، جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ٓٓطو٤ٔس ، ٝيجش ٓٞهغ ك٢ جًًٍُ ) جُٔؿٔغ ( أٝ جألٗػ٠ 

 -ظ١ٍٜ ٣طٌٕٞ ٖٓ :

 : ْرن إٔ ضكىغ٘ح ػٜ٘ح . اُلْ كزؾخ -1
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: ضؿ٣ٞق ٚـ٤ٍ ٓرطٖ   Buccoel Cavity اُل٢ٔ اُزغ٣ٞق -2

 ذح٤ٌُٞضٌَ ٣طَٛ ٖٓ جألٓحّ ذلطكس جُلْ ٖٝٓ جُهِق ذحُرِؼّٞ .

: ض٤ًٍد أٗرٞذ٢ جْطٞج٢ٗ يٝ ؾىٌجٕ ػ٤ِٟس   Pharynx اُجِؼّٞ -3

 ٓرطٖ ذح٤ٌُٞضٌَ أ٣ٟحً ، ٣ٝإو١ ئ٠ُ جألٓؼحء .

ذط٤٘حً  –: أٗرٞذس ٓٓطو٤ٔس ٓوٓٔس ٓٓطكس ظ٣ٍٜحً   Intestine جألٓؼحء -4

ضوطٍخ ٖٓ جُٓطف جُظ١ٍٜ . ضوّٞ جُهال٣ح جُطالت٤س جُؼٔٞو٣س يجش جُهٔالش 

Microvilli  جُىه٤وس جُٔرط٘س ُألٓؼحء ذحٓطٛح٘ جُٔٞجو جُـًجت٤س

 جُٜٟٔٞٓس . ال ٝؾٞو ُِؼٟالش ك٢ ٓ٘طوس جألٓؼحء .

: ٖر٤ٚ ذحألٓؼحء ، ئال أٗٚ ٣كط١ٞ ػ٠ِ ج٤ُحف   Rectum جُٔٓطو٤ْ  -5

ػ٤ِٟس ًٔح أٗٚ ٣كط١ٞ ؿىو ٓٓطو٤ٔس . ٣ِطو٢ جُٔٓطو٤ْ ك٢ جًًٌُٞ ٓغ جُو٘حز 

أٓح  Cloacaو٘حز ج٤ُٟٜٔس أ١ جُٔؿٔغ جُوحيكس ٤ٌُٕٞ جُؿُء جألن٤ٍ ٖٓ جُ

 ك٢ جإلٗحظ ٣لطف ك٢ جُٔهٍؼ .

 : ْرن ٝضٌِٔ٘ح ػٜ٘ح ْحذوحً .كطكس جُٔهٍؼ أٝ جُٔؿٔغ  -6

 ضٞؾى جالٌْحٌِ ك٢ ضؿ٣ٞق جألٓؼحء جُىه٤وس ُألٗٓحٕ ،  اُزـز٣خ :

ٝضكَٛ ػ٠ِ ؿًجتٜح جُؿحُٛ ُالٓطٛح٘ ٖٓ جُٔٞجو جُـًجت٤س 

٤ُٟٔق ، ٣ٝٓحػىٛح جُٜٟٔٞٓس جُٔٞؾٞوز ك٢ ضؿ٣ٞق أٓؼحء ج

جُرِؼّٞ جُؼ٢ِٟ ك٢ يُي ، غْ ٣وّٞ ج٤ُٓ٘ؽ جُطالت٢ جُٔؼ١ٞ ذؼ٤ِٔس 

  جالٓطٛح٘ .
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 عنوان محاضرة  الالفقريات النظري
 

 اُؾِو٤خاُذ٣ذإ شؼجخ 
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 اُؾِو٤خ اُذ٣ذإ شؼجخ

 Phylum : Annelida 
 

، ًحٕ الٓحٌى  Vermesًحٗص ْحذوحً ضىٌِ ٖٞٔ ٓؿٔٞػس جُى٣ىجٕ 

Lamark (1809 أٍٝ ٖٓ أْطهىّ ٓٛطِف )Annelida  ُِٖطؼر٤ٍ ػ

ذٔؼ٠٘  annelusجُى٣ىجٕ جُكِو٤س ، ٢ٛٝ ئٓح ٓأنٞيز ٖٓ ؾًٌ الض٢٘٤ 

ٝضؼ٢٘ ٣ٍضد ٖٓ  anneler، أٝ ٖٓ ؾًٌ ك٢ٓ٤ٍٗ ٓٗطن ٖٓ ًِٔس  قِوس 

 قِوحش 

 

 ج٤ُُٔٔجش جُؼحٓس : 

 ق٤ٞجٗحش غالغ٤س جُطروحش   -1

 ض٘حظٍٛح ؾحٗر٢   -2

 true schizocoelicؾٞكٜح جُؿ٢ٔٓ قو٤و٢ ئٗٗطح١ٌ   -3

coelom   ٓرطٖ ذحُر٣ٍطٕٞ ٝٗحٖة ٖٓ أٗٗطحٌ جُطروس

 ج٤ُُٔٝو٤ٍٓ٣س .

أٝ  metamerism* ضُظٍٜ أؾٓحٜٓح جُطؼو٤َ   -4

segmentation ُق أؾٓحٜٓح ٖٓ ػوَ أٝ ذٞٞٞـ ق٤ع ضطأ

قِوحش ٍٓضرطس ذؼٟٜح ذرؼٝ ئي ٣وْٓ ؾٞكٜح جُؿ٢ٔٓ ئ٠ُ 

ػ٤ِٟس   Septaٌوٛحش ٣لِٜٛح ػٖ ذؼٟٜح جُرؼٝ قٞجؾُ 

ٓٓطؼٍٞس ض٘ٗأ ٖٓ جُطروس جُؼ٤ِٟس ُؿىجٌ جُؿْٓ ٝض٘ـٍِ ك٢ 
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ِٙ جٍُوٛحش ِٓٔٞءز ذحُٓحتَ  ؾىجٌ جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ٝضٌٕٞ ًٛ

 جُؿٞك٢ .

  Cuticleروحش جألض٤س : ج٤ٌُٞض٤ٌَ ٣طأُق ؾىجٌ جُؿْٓ ٖٓ جُط  -5

ٝئ٠ُ جُىجنَ ٜٓ٘ح  Epidermis، ٝضوغ ضكطٚ ٠روس جُرٍٗز 

، غْ  ٠Circularروس جُؼٟالش جُىجت٣ٍس أٝ جُٔٓطؼٍٞس 

ٝأن٤ٍجً ٠روس جُر٣ٍطٕٞ جُؿىج٣ٌس   Longitudinalجُط٤ُٞس 

Parietal Peritoneum   

س ( ُٞجقن ؾ٤ٔٓ  Polychaetaُرؼٟٜح ) ػى٣ىز جألٛالخ   -6

َٝؾ٤س ؿ٤ٍ ٓل٤ِٛس ٍٓضرس ذٌٛٞز ضؼو٤ِ٤س ضكَٔ أٛالذحً 

Setae   ٝأCheatae  ٓطؼىوز ضىػ٠ ذحألهىجّ جُؿحٗر٤س

Parapodia  ٢ٛٝ أػٟحء ضل٤ى ك٢ جُكًٍس ٝجُط٘لّ ، ك٢ ،

ق٤ٖ ٣ٔطِي جُوْٓ جألنٍ  ٜٓ٘ح ) ه٤ِ٤ِس جألٛالخ 

Oligochaeta  ( ػىوجً ه٤ِالً ٖٓ جألٛالخ ) ضٍج٤ًد ًح٣ط٤٘٤س

ه٣ٞس ( جُط٢ ضٓطهىّ ُِكًٍس . ٝهى ضطكٌٞ ألوجء ٝظحتق  أذ٣ٍس

ضٌحغ٣ٍس أ٣ٟحً . ًٔح إٔ ٛ٘حى ػىوجً ٖٓ جُى٣ىجٕ جُكِو٤س جُط٢ 

( . ًًُٝي  Hirudineaض٘ؼىّ ك٤ٜح جألهىجّ جُؿحٗر٤س ) جُؼِو٤حش 

 جألٛالخ ذحْطػ٘حء ذؼٝ جُٗٞجي .

٣ٓرن كطكس جُلْ ، ذَ ٣ؼِٞٙ ، كٙ ٠ٔٓ٣ هرَ جُلْ   -7

Prostomium   ال ٣ُؼى قِوس ػحو٣س ألٗٚ ذوح٣ح جُطٌٞ ج٤ٍُه٢

 جُط٢ ضٓرن كطكس جُلْ .
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٣طأُق جُؿٜحَ جإلذٍج١َ ػحوز ٖٓ أَٝجؼ ٖٓ ضٍج٤ًد ٍٓضرس         -8

ضؼو٤ِ٤حً ) أ١ َٝؼ ٜٓ٘ح ك٢ ًَ قِوس ػحوز ( ضىػ٠ ذحُ٘ل٣ٍى٣ح 

Nephridia   ٢ٛٝ ضٍذ١ جُؿٞف جُؿ٢ٔٓ ذحُٔك١٤ ،

 جُهحٌؾ٢ .

طٍجَ جُٔـِن ػحوز ق٤ع ٤ٓ٣ٍ جُىّ ك٢ ؾٜحَٛح جُىٝج٢ٌٗ ٖٓ جُ  -9

أٝػ٤س و٣ٞٓس ٍٓضرطس ذؼٟٜح ذرؼٝ ، ٣ٝك١ٞ جُرالَٓح ػحوز 

 ٚرـس ض٘ل٤ٓس قٍٔجء ) ٤ًِٛٔٞٞذ٤ٖ ( ًٓجذس ك٤ٚ ِ .

جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ًحِٓس أٗرٞذ٤س ٓٓطو٤ٔس ئي أٜٗح ٓؼوىز  -10

جُط٤ًٍد ، ضطأُق ٖٓ ػىز أؾُجء ٌَُ ٜٓ٘ح ٝظ٤لس ، ضرىأ ذحُلْ 

ك٢ أنٍ ػوِس ٖٓ جُؿْٓ ٝجُْٜٟ نحٌؼ ٝض٘ط٢ٜ ذحُٔهٍؼ 

 .  Extracellularجُهال٣ح 

٣طْ جُطرحوٍ جُـح١َ ) جُط٘لّ ( ذٞجْطس جألٗطٗحٌ ٖٓ  -11

نالٍ جُٓطف جُؼحّ ُِؿْٓ ، أٝ ٖٓ نالٍ أٓطىجوجش ٓ٘ٚ 

 أٝ جألهىجّ جُؿحٗر٤س . Gillsًحُـالْٚ 

٣طٌٕٞ ؾٜحَٛح جُؼٛر٢ ٖٓ َٝؼ ٖٓ جُؼوى كٞم  -12

أٝ جُٔه٤س   Supra pharyugeal gaugliaجُرِؼ٤ٓٞس 

Cerebral   أٝ ٓح ٣ىػ٠ ذحُىٓحؽ ج١ًُ ٣ٍضر١ ذحُكرَ جُؼٛر٢

ذٞجْطس  double ventral nerve cordجُرط٢٘ جُُٔوٝؼ 

 – circumَٝؼ أٝ أًػٍ ٖٓ جٍُٝجذ١ جُؼٛر٤س قٍٞ جُرِؼ٤ٓٞس 
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pharyngeal connective   ٝأcommissnres   ٣طأُق .

 ٢٘ ٖٓ أ٤ُحف ٝػوى ػٛر٤س .جُكرَ جُؼٛر٢ جُرط

هى ضٌٕٞ جألؾ٘حِ ٓ٘لِٛس أٝ ٓطكىز ، ٝجُ٘ٔٞ أٓح إٔ  -13

٣ٌٕٞ ٓرحٍٖجً ًٔح ك٢ ه٤ِِس جألٛالخ ٝجُؼِو٤حش ، أٝ ؿ٤ٍ ٓرحٍٖ 

ًٔح ك٢ ٓطؼىوز جألٛالخ ٝجُى٣ىجٕ جُكِو٤س جُوى٣ٔس 

Archiannelida   ج٤ٍُهس جُىٝالذ٤س ٕ ِّٞ  trochophoreق٤ع ضٌُ

larva  ؼٝ جألٗٞجع إٔ ضطٌحغٍ ذحُط٣ٍوس . ًٔح ضٓطط٤غ ذ

 ( . fission ، ٝجالٗٗطحٌ   budding جُطرٍػْ   جُالؾ٤ٓ٘س )

أؿِرٜح ٓحت٢ ، ٣ؼ٤ٕ ك٢ ج٤ُٔحٙ جُؼًذس أٝ جُرك٣ٍس ،  -14

٣ٝؼ٤ٕ ذؼٟٜح ك٢ جُطٍذس ج٠ٍُرس ، ًٔح إٔ ٓؼٟٜٔح قٍز 

 ئال إٔ ذؼٟٜح جألنٍ ٠ل٢ِ٤ .  Free livingجُٔؼ٤ٗس 

 :  جُط٤٘ٛق

 ٚ٘لٜح جُكِو٤س جُى٣ىجٕ ٖٓ ٗٞع 8700 ٖٓ ٣وحٌخ ٓح غٔس

 ئقىٟ ٝك٢ جُك٤حز ذؼِّٞ جُٔهط٤ٖٛ ٖٓ ػىو ٓهطِلس ذأٌٖحٍ

 . أٚ٘حف أٌذؼس ئ٠ُ جُكِو٤س جُى٣ىجٕ ضوْٓ جُطٍم ًٛٙ

.   Class : Polychaeta جألٛالخ ٓطؼىوز ٚ٘ق  -1

  Neathes Or Nereis ج٤ٍُِ٘ أٝ ج٤ٍُِٓس جُىٝوز جُٔػحٍ

.   Class : Oligochaeta جألٛالخ ه٤ِِس ٚ٘ق  -2

  Umbricus جألٌٜ وٝوز جُٔػحٍ
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 جُؼِن جُٔػحٍ.   Class : Hirudinea جُؼِو٤حش ٚ٘ق  -3

Hirudo . 

 : Class  جُوى٣ٔس جُكِو٤س جُى٣ىجٕ ٚ٘ق  -4

Archiannelida  

  Nerilla ٤ٍٗال جُٔػحٍ

 

  ج٤ٍُِ٘ وٝوز أٝ ج٤ٍُِٓس جُىٝوز 

Class : Polycheata      Nereis 

 ضىػ٠ ًُج ، ُِركحٌ ج٤ٍُِٓس جُٗٞج٠ة ػ٠ِ جُىٝوز ًٛٙ ضؼ٤ٕ

 ٓغ ضٗحٛى ٝأق٤حٗحً  ، ٝجُؿٌُ جُٔى ٓ٘طوس ٝك٢ ، ج٤ٍُِٓس ذحُىٝوز

 ٝضٞؾى ، أ٣ٟحً  جُٔكح٣ٌس ذحُىٝوز ضىػ٠ ًُج جُٔكحٌجش ضؿٔؼحش

 جُركٍ ٝقٜٞ جأل٢ِٓ٠ ٝجُٔك١٤ أٌٝذح ٖٞج٠ة ك٢ ذٌػٍز

 . جُٔط١ْٞ جألذ٤ٝ

 

 جُط٘حظٍ ٝؾحٗر٢ ٗٓر٤حً  ٗك٤ق جُىٝوز ؾْٓ:   جُهحٌؾ٢ جُٔظٍٜ

 جُؿٜس ٝضٌٕٞ ، جُرط٤٘س جُظ٣ٍٜس جُ٘حق٤س ٖٓ ٟٝٓـ٠ٞ

 ُِىٝوز جُهِل٤س جُٜ٘ح٣س ، ٓٓط٣ٞس جُرط٤٘س ذ٤٘ٔح ٓوْٞس جُظ٣ٍٜس

 ٣رِؾ.  جألٗٞجع ذأنطالف ٝقؿٜٔح جُىٝوز ٠ٍٞ ٣هطِق ٓٓطىهس

 ، ِْٓ 6-2 ذ٤ٖ ٓح ٝجُؼٍٜ ْْ 40 -20 ذ٤ٖ ٓح ػحٓس ذٌٛٞز

 أٌَم ػحوز ٝٛٞ جألٗٞجع ذحنطالف جُىٝوز ُٕٞ ٣هطِق ًًُي
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 أٝ جُرٍضوح٢ُ جُِٕٞ ٖٓ نل٤لس ٚرـس ٓغ جُهٍٟز ئ٠ُ ٞحٌخ

 . جُٔهٍٟ جُر٢٘ أٝ جألقٍٔ

 ؾُت٤ٖ ئ٠ُ جُىٝوز ضو٤ْٓ ٣ٌٖٔ:   Segmentation جُطؼو٤َ

 : ٛٔح ٓط٣ُ٤ٖٔ

  جٍُأِ ـ أ

  جُؿًع  ـ خ

  ٓ٘طوط٤ٖ ئ٠ُ جٍُأِ ٣ط٤ُٔ:   جٍُأِ أـ

 كٙ ػٖ ػرحٌز ٛٞ:   Prostomrum جُلْ هرَ ٓ٘وطس  (1

 ٝٛٞ ، جُلْ أٓحّ جُْٞط٤س جُظ٣ٍٜس جُٔ٘طوس ك٢ ٣وغ جٌَُٗ ٓػِع

 هرَ جُلٙ ٖٓ ٓٗطن أٗٚ ق٤ع قو٤و٤س ؾ٤ٔٓس قِوس ٣ؼى ال

 ٖٓ ػىو جُلْ هرَ ٓ٘طوس ٝك٢  Preoral lobe ٤ٍُِهس جُل٢ٔ

 : ٜٓ٘ح جُطٍج٤ًد

 ج٤ُِٓٔس جُٞظ٤لس يجش  tentacles جُٔؿٓحش ٖٓ َٝؼ .1

 نِق ٓٞهؼٜح ٣ٌٕٝٞ ، جُل٤ٔس هرَ Palps جُِٞجّٓ ٖٓ َٝٝؼ

 ، ك٤ٖٛ ٖٓ ٜٓ٘ح ًَ ٣طٌٕٞ ، جُرط٤٘س جُؿٜس ٝػ٠ِ جُٔؿٓحش

 ُِْٗ أػٟحء جُالٝجّٓ ٝضؼَٔ.  ٚـ٤ٍ ٜٝٗحت٢ ًر٤ٍ هحػى١

 . ٝجُطًٝم

  ٤ٔ٤ًحت٤س ٓٓطِٔحش ضؼَٔ جُط٢ جُوًج٤ُس جألػٟحء ٖٓ َٝؼ .2

 ٣ًٍٝس ْٞوجء ذوغ ػٖ ػرحٌز ٢ٛٝ جُؼ٤ٕٞ ٖٓ َٝؾحٕ .3

 . جُلْ هرَ ٖٓ جُظ١ٍٜ جُهِل٢ جُؿُء ك٢ ضوغ
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 جأل٠ُٝ جُكِوس ٝضؼى:  Peristomium جُلْ قٍٞ ٓ٘طوس  (2

 كطكس ػٖ ػرحٌز ٛٞ ج١ًُ جُلْ جُرط٤٘س ؾٜطٜح ٖٓ ٣ٝٞؾى

 ك٢ جأل٤ُٝط٤ٖ جُكِوط٤ٖ جُطكحّ ٖٓ جُكِوس ًٛٙ ض٘ٗأ.  ٓٓطؼٍٞس

 جُٔؿٓحش أٝ جًُؤجذحش ٖٓ َٝؾ٤ٖ جُكِوس ًٛٙ ٝضكَٔ جُؿْٓ

 يجش  Peristomial cirri Or tentactes جُل٤ٔس قٍٞ

 َٝٝؼ ؾحٗر٢ ذط٢٘ َٝؼ ، ؾٜس ًَ ك٢ ج٤ُِٓٔس جُٞظ٤لس

 . ؾحٗر٢ ظ١ٍٜ

 ذحٌَُٗ قِوحضٚ ٝضطٗحذٚ جٍُأِ نِق ٣وغ:  جُؿًع ـ خ

 ق٤ع جألن٤ٍز جُكِوس ذأْط٘ػحء جُؿحٗر٤س جألهىجّ ػ٠ِ ٝذحقطٞجتٜح

 ضكَٔ ػٜ٘ح ػٞٞحً  ذَ ، ؾحٗر٤س أهىجٓحً  ضكَٔ ٝال ه٤ِالً  ضٓطط٤َ

 aualorpugidial جٍُٗؾ٤س أٝ جُٔهٍؾ٤س جًُؤجذحش ٖٓ َٝؾحً 

cirri  ٌٕٞجُٔٞهغ ظ١ٍٜ جألٍٝ ؾُت٤ٖ ٖٓ جُؿحٗر٤س جألهىجّ ضط 

 جُٔٞهغ ذط٢٘ ٝجُػح٢ٗ notopodium جُظ١ٍٜ جُوىّ ٣ىػ٠

 ٣٘وْٓ ٜٓ٘ح ًَٝ  neuropodium جُؼٛر٢ جُوىّ ٣ىػ٠

 جُوىّ ضكَٔ.  ِْٝل٢ ػ١ِٞ أن٣ٍٖ ك٤ٖٛ ئ٠ُ ئٞحك٤حً  ضو٤ٓٔحً 

 جٌَُٗ أْطٞج٢ٗ ٚـ٤ٍجً  ذٍَٝجً  جُؼ١ِٞ ٠ٍكٜح ذك٤ع جُظ٣ٍٜس

 جُؼٛر٤س جُوىّ ٝضكَٔ dorsal cirrus جُظ٣ٍٜس ذحًُؤجذس ٣ىػ٠

 ضك١ٞ  ventral cirrus جُرط٤٘س جًُؤجذس ٣ىػ٠ ٓٗحذٜحً  ض٤ًٍرحً 

 ُٜح جُط٢ جُٗؼ٣ٍس جٌُح٣ط٤٘٤س جألٛالخ ٖٓ نِٛس جُؿحٗر٤س جألهىجّ
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 ٓهطِق ك٢ ٝجُىٌٝجٕ ٝجُرٍَٝ جالٗٓكحخ ػ٠ِ جُوىٌز

 .ُألهىجّ جُىجن٤ِس جُؼٟالش ذلؼَ ٝيُي جالضؿحٛحش

 أذ٣ٍحٕ ض٤ًٍرحٕ ٝجُرط٢٘ جُظ١ٍٜ جُوى٤ٖٓ ٖٓ ًَ ك٢ ٣ٔطى ًٔح

 جُرط٤٘س ٝجإلذٍز جُظ٣ٍٜس جإلذٍز ٣ىػ٤حٕ ْحٗىجٕ ه٣ٞحٕ ًح٣ط٤٘٤حٕ

ventral aciculums of dorsal aciculum جُطٞج٢ُ ػ٠ِ 

 . جُؿحٗر٢ ُِوىّ ضرٍَجٕ ٝال جُوىّ ك٢ ٓطٌٔٞضحٕ ٝضٌٞٗحٕ

 ٝجقطٞجتٜح جُؿ٤ى جُؼ٢ِٟ ذط٤ًٍرٜح جُؿحٗر٤س جألهىجّ ضٔطحَ ًٔح

 ٝٛحضحٕ جُٗؼ٣ٍس جُى٣ٞٓس جألٝػ٤س ٖٓ ٝجْؼس ٖرٌس ػ٠ِ

 . ٝجُط٘لّ جُكًٍس ذٞظ٤لس ُِو٤حّ جُؿحٗر٢ جُوىّ ضإٛالٕ جُٛلطحٕ

 pygidial جُٔهٍؾ٤س ذحُكِوس ضُؼٍف جألن٤ٍز جُكِوس

segment ٣ٞ٠ِس ذٌٜٞٗح جُؿْٓ قِوحش ذحه٢ ػٖ ضهطِق ٢ٛٝ 

 جًُؤجذحش ٖٓ َٝؼ ضكَٔ ًٔح ، جُٔهٍؼ كطكس ٝضك١ٞ ٝٗك٤لس

 . aua or pygidial cirri جُٔهٍؾ٤ط٤ٖ جًُؤجذط٤ٖ ض٠ٔٓ

 ِٚرس ًح٣ط٤٘٤س ضٍج٤ًد ٢ٛ:   Setae or Chaetae جألٛالخ

 ػَٔ ضؼَٔ ق٤ع جُٓرحقس ك٢ جُىٝوز ضٓحػى ٝٗك٤لس ٣ٞ٠ِس

 جُٓحم:  ٛٔح ٓط٤ِٖٛ ؾُت٤ٖ ٖٓ ِٛد ًَ ٣طٌٕٞ ، جُٔؿحو٣ق

 .  distal blade جُٜ٘حت٢ ٝجَُ٘ٛ Basal shaft جُوحػى١

 : جألٛالخ ٖٓ أٗٞجع غالظ ٛ٘حى

 ٝٓٓطو٤ٔحً  ٣ٞ٠الً  ٝٗٛالً  ٝٗك٤لس ٚـ٤ٍز ْحهحً  ٣ٔطِي:  جألٍٝ

 . ٓٓطىهس ضٌٕٞ ٜٝٗح٣طٚ
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 . ه٤ٍٛجً  ٝٗٛالً  ًر٤ٍز ْحهحً  ٣ٔطِي:  جُػح٢ٗ

  ذحُٔؿًجف ٖر٤ٜحً  ٝٗٛالً  ٝه٣ٞس ٓٓطو٤ٔس ْحهحً  ٣ٔطِي:  جُػحُع

 جأل٠ُٝ ػىج جُؿْٓ قِوحش ٖٓ قِوس ًَ ك٢:  جُ٘ل٣ٍى٣س جُلطكحش

 جألهىجّ هٞجػى ٖٓ ذحُوٍخ جُرط٤٘س جُؿٜس ٝػ٠ِ ، ٝجألن٤ٍز

 ذحُلطكحش ضؼٍف جُىه٤وس جُلطكحش ٖٓ َٝؼ ٣ٗحٛى جُؿحٗر٤س

 جُٓحتِس ٝجإلذٍج٣َس جُلٟالش ضطٍـ نالُٜح ٖٓ ٝجُط٢ جُ٘ل٣ٍى٣س

 . جُهحٌؼ ئ٠ُ

 ٖٓ ج٤ٍُِ٘ وٝوز ك٢ جُؿْٓ ؾىجٌ ٣طٌٕٞ:   جُؿْٓ ؾىجٌ

  جألض٤س جُطروحش

 ٝؿ٤ٍ ًح٣ط٤٘٤س ٍٓٗس ، ٌه٤وس ٠روس ٣ٔػَ:  ج٤ٌُٞضٌَ .1

 جُلطكحش ٖٓ جٌُػ٤ٍ ك٤ٜح ضٞؾى جُهحٌؼ ٖٓ جُؿْٓ ضـط٢ ن٣ِٞس

 ٖٓ ج٤ٌُٞضٌَ ٣لٍَ ، جُرٍٗز ك٢ جُٔٞؾٞوز جُـى٣س ُِهال٣ح جُىه٤وس

 . جُرٍٗز هرَ

 جُطالت٤س جُهال٣ح ٖٓ ٚق ٖٓ ٌٓٞٗس ٠روس:  جُرٍٗز .2

 جُهحٌؼ ئ٠ُ ضوغ ؿى٣س نال٣ح ئ٠ُ ٣طكٌٞ ٜٓ٘ح هْٓ ، جُؼٔٞو٣س

 ذؼٝ جُرٍٗز ك٢ ، جُىٝوز ذؿْٓ ضك١٤ ٓهح٤٠س ٓحوز ُطلٍَ

  جُك٤ٓس جُهال٣ح

 ػ٤ِٟس ٠روحش غالظ جُرٍٗز ٠روس ض٢ِ:  جُؼٟالش ٠روس .3

٢ٛٝ  : 



 
 

155 
 

 2022/2021 موسى ،  د. صفاء محمدد.عدنان محاضرات مادة الالفقرٌات النظري 

 ذؿْٓ ضك١٤ جُرٍٗز ضكص ضوغ:  جُىجت٣ٍس جُؼٟالش:  أٝال

 ضوِٜٛح جُظ٣ٍٜس ٖٓ ٌْٔحً  أًػٍ جُرط٤٘س جُٔ٘طوس ك٢ جُىٝوز

 . هطٍٛح ٝضو٤َِ جُىٝوز ٠ٍٞ ٣َحوز ػ٠ِ ٣ؼَٔ

 ؾ٤ىز ، جُٓحذوس جُؼٟالش ضكص ضوغ:  جُط٤ُٞس جُؼٟالش:  غح٤ٗح 

 قُٓطحٕ:  ٢ٛٝ ٓ٘لِٛس ٤ُٞ٠س قُّ أٌذؼس ك٢ ض٘طظْ ، جُ٘ٔٞ

 ضوِٜٛح ٣ؼَٔ ، ؾحٗر٤طحٕ ذط٤٘طحٕ ٝقُٓطحٕ ؾحٗر٤طحٕ ظ٣ٍٜطحٕ

 . هطٍٛح ٣َٝحوز جُىٝوز ٠ٍٞ ضو٤َِ ػ٠ِ

 ٖٓ َٝؾحٕ ٛ٘حى قِوس ًَ ك٢:  جُٔحتِس جُؼٟالش:  غحُػح

 ٝضٍٔ جُرط٢٘ جُْٞط٢ جُه١ ػ٠ِ ضٗحٛى.  جُٔحتِس جُؼٟالش

 جُىجت٣ٍس جُؼٟالش ك٢ ُط٘ـٍِ جُؿحٗر٢ جُظ١ٍٜ جألضؿحٙ ك٢

 ٖٓ قُٓط٤ٖ ٖٓ ػِٟس ًَ ضطٌٕٞ.  جُؿحٗر٤س جألهىجّ هحػىز ك٢

 ُِوىّ جُظ١ٍٜ ذحُؿُء ضٍضر١ جأل٠ُٝ ، جُؼ٤ِٟس جأل٤ُحف

 ، جُؿحٗر٤س ُِوىّ جُرط٢٘ ذحُؿُء ضٍضر١ ٝجُػح٤ٗس ، جُؿحٗر٤س

.  جُؿحٗر٤س جُوىّ ضك٤ي ٢ٛ جُؼٟالش ًُٜٙ جٍُت٤ٓ٤س جُٞظ٤لس

 ػ٠ِ ضؼَٔ جُؿحٗر٤س جُوىّ ك٢ ٓٞؾٞوز أنٍٟ ػٟالش ٛ٘حى

 . جُؿحٗر٤س جُوىّ ٝكٛٞ٘ جألٛالخ قًٍس

 جُؿْٓ ؾىجٌ ٖٓ ٝجألن٤ٍز جُىجن٤ِس جُطروس ٢ٛ:  جُر٣ٍطٕٞ. 4

 . جُؿ٢ٔٓ جُؿٞف ذطحٗس ٝضٌٕٞ جُؼٟالش ٠روس ٝضرطٖ
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 جألهىجّ جٖطٍجى ذلؼَ جُكًٍس ضطْ:   Movement جُكًٍس

 ٛ٘حى ، جُؿٞك٢ جُٓحتَ ٓح قىِ  ئ٠ُ جُؿ٤ٔٓس ٝجُؼٟالش جُؿحٗر٤س

 : جُكًٍس ٖٓ ٗٞػحٕ

 جُرط٢ء جُُقق ٣ٝطْ:   Slow creeping جُرط٢ء جُُقق أـ

 ٍٞذط٤ٖ ؾحٗر٤س هىّ ًَ ضإو١ ق٤ع جُؿحٗر٤س جألهىجّ ذٞجْطس

 ، جألٓح٤ٓس أٝ جألْطؼحوز ٢ٛ جُػح٤ٗس ، جُهِل٤س أٝ كؼحُس جأل٠ُٝ

 ٗكٞ ضٔطىجٕ جُِطحٕ جٌُح٤٘٣طحٕ جألذٍضحٕ جُكًٍس ك٢ ٣ٓحػى

 . جُػح٤ٗس ك٢ ٝض٘ٓكرحٕ ، جأل٠ُٝ جٍُٟذس ك٢ جُهحٌؼ

 جُطٔٞؾ٤س جُؿْٓ قًٍس ئٕ:   جُٓرحقس أٝ ج٣ٍُٓغ جُُقق ـ خ

 ٗحضؿس جُطٔٞؾحش ًٝٛٙ ذٍٓػس ضٓرف أٝ ضُقق جُىٝوز ضؿؼَ

 ُؿىجٌ جُط٤ُٞس جُؼٟالش ك٢ جُكحِٚس جُطوِٛحش ٓٞؾس ٖٓ

 ُألهىجّ جُٔطرحوُس جألٓٞجؼ ٓغ جُطوِٛحش ًٛٙ ٝضطٞجكن جُؿْٓ

 جألهىجّ ضٌٕٞ ػ٘ىٓح ضطوِٙ ق٤ع جُؿحٗر٤ٖ ػ٠ِ جُؿحٗر٤س

 ػ٘ىٓح ٝض٘ر١ٓ ضؼٞو غْ ، ضكًٍص هى جُؿٜس ُطِي جُؿحٗر٤س

 . جُهِق ٗكٞ جُؿحٗر٤س جألهىجّ ض٘ٓكد

 ج٤ٍُِ٘ ضطـًٟ:    Digestive System  ج٢ُٟٜٔ جُؿٜحَ

 ٝجُ٘ٞجػْ جُو٣ٍٗحش ٓػَ جُٛـ٤ٍز جُك٤ٞجٗحش ػ٠ِ

 . جألنٍٟ جُٛـ٤ٍز ٝجُى٣ىجٕ ٝج٤ٍُهحش ٝجالْل٘ؿ٤حش

 ذحُلْ ضرىأ ٓطلٍػس ؿ٤ٍ أٗرٞذس ػٖ ػرحٌز:  ج٤ُٟٜٔس جُو٘حز ـ

 . جُٔهٍؼ ذلطكس ٝض٘ط٢ٜ
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 ُِىٝوز جألٓح٤ٓس جُٜ٘ح٣س ك٢ ضوغ ٓٓطؼٍٞس كطكس ٛٞ:  جُلْ .1

 ٝجُؿٞجٗد جألػ٠ِ ٖٓ ذحُلْ ضك١٤ جُلْ ُكٍٞ جُرط٤٘س جُؿٜس ك٢

 ٌوٛس ئ٠ُ جُلْ ٣إو١ ، جُلْ ٗكٍٞ جُٔٓٔحز جأل٠ُٝ جُكِو٤س

 . جُرِؼ٢ٓٞ جُل٢ٔ جُطؿ٣ٞق ٢ٛ ٝجْؼس

 Buccopharyngeal جُرِؼ٢ٓٞ جُل٢ٔ جُطؿ٣ٞق .2

cavity  ٞٛ جُلْ قٍٞ وجنَ ضوغ ه٤ٍٛز ٝجْؼس ٌوٛس ، 

 ئ٠ُ ٝجألٗوالخ ُِرٍَٝ هحذَ ذِؼّٞ ئ٠ُ جُل٢ٔ جُطؿ٣ٞق ٝضإو١

 ضٍج٤ًد ػ٠ِ جُرِؼ٢ٓٞ جُل٢ٔ جُطؿ٣ٞق ٣كط١ٞ ، جُهحٌؼ

 أٝ paragnaths جُلٌٞى ذأٖرحٙ ضؼٍف ٌٓحو٣س ٚـ٤ٍز ٓٓ٘٘س

 ج١ًُ جُرِؼّٞ ئ٠ُ جُلْ ضؿ٣ٞق ٣إو١ ،  denticles جألْ٘حٕ

 ْٝط٢ ذطؿ٣ٞق ضُك١٤ ٤ٌْٔس ػ٤ِٟس ؾىٌجٕ ػ٠ِ ٣كط١ٞ

 جُؿحٗر٤ٖ ٝػ٠ِ جُرِؼّٞ ٖٓ جُهِل٢ جُؿُء ػ٘ى ٣ٞؾى ٤ٞن

 جُو٣ٞس جُٔٓ٘٘س جُٔطكًٍس جٌُح٣ط٤٘٤س jaws جُلٌٞى ٖٓ َٝؼ

 جُل٢ٔ جُطؿ٣ٞق ٣ٔطى.  جُط٤ٍ ٓ٘وحٌ ضٗرٚ ق٤ع جُِٕٞ جُـحٓوس

 ػ٠ِ جُوحذ٤ِس ُٚ.  جُؿْٓ ٖٓ جٍُجذؼس جُكِوس ئ٠ُ جُرِؼ٢ٓٞ

 جُلٌٞى ٝذٞجْطس Proboscis جُهطْ ٌٓٞٗحً  ٝجألٗوالخ جُرٍَٝ

 . جُل٣ٍٓس ٓٓي ٖٓ جُىٝوز ضطٌٖٔ جألٗوالخ ػ٤ِٔس أغ٘حء ك٢

 ك٢ ٤ُلطف جُهِل٤س جُؿٜس ٖٓ جُرِؼّٞ ٤ٟ٣ق:  ج١ٍُٔء .3

 ذحألو٣ْ ٓرطٖ ٝه٤ٍٛ ٤ٞن أٗرٞذ٢ ػٟٞ ٛٞ ٝج١ًُ ج١ٍُٔء

 جُكِوس قط٠ أ١ قِوحش نّٔ ُٔٓحكس جُهِق ئ٠ُ ٣ٔطى ، جُرح٠ٖ
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 ضىػ٤حٕ ٓطلٍػط٤ٖ ؿ٤ٍ ٤ٓ٤ًط٤ٖ ؿىض٤ٖ ٣كط١ٞ ، جُطحْؼس

 esophageal gland or ج٣ٍُث٤٤ٖ جألػ٣ٌٖٞ أٝ ذحُـىض٤ٖ

caeca  ٜٗح٣س ك٢.  جُٜحٞٔس جأل٣ُٗٔحش ئكٍجَ ٝظ٤لطٜٔح 

 ئ٠ُ جُـًجت٤س جُٔٞجو ج٤ٓٗحخ ض٘ظْ ػحٍٚز ػِٟس ضٞؾى ج١ٍُٔء

  جألٓؼحء – جُٔؼىز

 ٢ٛ:   Stomach – Intestine جألٓؼحء – جُٔؼىز .4

 ؾىٌجٜٗح ٝضٌٕٞ جُؿْٓ قِوحش ذحه٢ ك٢ ضٔطى ٓطٓؼس أٗرٞذس

 ضرىٝ ًٌٝٛج قِو٤س ذ٤ٖ جُكٞجؾُ ذٞجْطس قِو٤حً  ٝضطهٍٛ ٌه٤وس

 جُط٢ جالٗطلحنحش ٖٓ ِِْٓس ٖٓ ٌٓٞٗس أ١ ، ٓطكِٞٚس جألٓؼحء

 جُْٜٟ ُؼ٤ِٔس جٍُت٤ّ جُٔٞهغ ضٔػَ ٚـ٤ٍز ٓؼىز ٜٓ٘ح ًَ ٣ٗرٚ

 جُهال٣ح ٖٓ ًػ٤ٍ ػ٠ِ جُطالت٤س ذطحٗطٜح ضكط١ٞ ق٤ع ،

 . جُٜحٞٔس جأل٣ُٗٔحش ذاكٍجَ ضوّٞ جُط٢ ذحإلكٍج٣َس

 ٝٛٞ جُؿْٓ قِوحش ٖٓ قِوس أنٍ ك٢ ٣وغ:  جُٔٓطو٤ْ .5

 . جُٔهٍؼ ذلطكس ٣٘ط٢ٜ ه٤ٍٛ أٗرٞخ

 جُط٘ل٤ٓس جألػٟحء ٝؾٞو ٣٘ؼىّ:   Respirtion جُط٘لّ

 ُِؿْٓ جُؼحّ جُٓطف ٣ٍ٠ن ػٖ جُط٘لّ ٣طْ ، جُٔطهٛٛس

 جُى٣ٞٓس جألٝػ٤س ٖٓ ًػ٤لس ذٗرٌس جُُٔٝوز جُؿحٗر٤س ٝجألهىجّ

 . جُٗؼ٣ٍس



 
 

159 
 

 2022/2021 موسى ،  د. صفاء محمدد.عدنان محاضرات مادة الالفقرٌات النظري 

 ؾٜحَ ٤ٍُِِ٘:   Circulatory System جُىٌٝجٕ ؾٜحَ

 ٣ٝطأُق جُٔـِن جُ٘ٞع ٖٓ ٝٛٞ ، ٝجُ٘ٔٞ جُط٣ٌٖٞ ؾ٤ى وٌٝجٕ

 . جُى٣ٞٓس ٝجألٝػ٤س جُىّ ٖٓ

 ٝج١ًُ جُِٕٞ جُؼى٣ْ جُرالَٓح ْحتَ ٖٓ ٣طٌٕٞ:  جُىّ .1

 ض٠ٔٓ جُط٢ جُِٕٞ جُؼى٣ٔس جال٤ٓر٤س جُهال٣ح ٖٓ ًػ٤ٍ ػ٠ِ ٣كط١ٞ

 جُرالَٓح ٣ك١ٞ ًٔح ، ٗٞجز ػ٠ِ ضكط١ٞ ٢ٛٝ جُى٣ٞٓس ذح٣ٌٍُحش

 جُِٕٞ ضٌٓرٚ ٝجُط٢ ك٤ٚ جًُٔجذس ج٤ًُِٜٔٞٞذ٤ٖ ٚرـس ػ٠ِ

 جُـًجت٤س جُٔٞجو ذ٘وَ جُؼ٤ِٔس ًٛٙ أغ٘حء ك٢ جُىّ ٣ىٌٝ ، جألقٍٔ

 . ٝجُـحَجش

 ئ٠ُ جُٞظ٤لس ق٤ع ٖٓ ضو٤ٜٓٔح ٣ٌٖٔ:  جُى٣ٞٓس جألٝػ٤س .2

 :  ه٤ٖٔٓ

  َٓٞػس و٣ٞٓس أٝػ٤س:  جألٍٝ جُوْٓ

  ؾحٓؼس و٣ٞٓس أٝػ٤س:  جُػح٢ٗ جُوْٓ

 ٖؼ٣ٍس و٣ٞٓس أٝػ٤س ذٞجْطس ذحألنٍ أقىٛٔح جُ٘ٞػحٕ ٣ٍٝضر١

 أٝ جُك٤ًٍس جألٓٞجؼ ذٞجْطس جألٝػ٤س ًٛٙ ك٢ جُىّ ٣طكٍى. 

 ٝٛ٘حى ، جٌُر٤ٍز جُى٣ٞٓس جألٝػ٤س ؾىٌجٕ ك٢ جُىٝو٣س جُطوِٛحش

 : ٌت٤ٓس و٣ٞٓس أٝػ٤س غالغس

 جُوحذ٤ِس ُٚ ؾحٓغ ٝػحء ػٖ ػرحٌز:  جُظ١ٍٜ جُى١ٞٓ جُٞػحء  أـ

 جُؿٜس ػ٠ِ mesentery جٍُٔٓجم ك٢ ٣ٝوغ جُطوِٙ ػ٠ِ

 جُهِل٤س جُؿٜس ٖٓ ك٤ٚ جُىّ ٤ٓ٣ٍ.  ج٤ُٟٜٔس ُِو٘حز جُظ٣ٍٜس
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 ذحُىّ ٤ُُٝوٙ ج١ٍُٔء ك٢ ٣طٗؼد.  جألٓح٤ٓس جُؿٜس ٗكٞ ُِىٝوز

 ذحُٞػحء يُي ذؼى ٣ِٝطو٢.  َٓٞػحً  ٝػحءجً  ٛ٘ح ٣ٛرف أٝ ٠ٔٓ٣ٝ

 ٓ٘طوس ٖٝٓ جُؿْٓ ٖٓ جُهحٓٓس جُكِوس ك٢ جُرط٢٘ جُى١ٞٓ

 ذٞجْطس جُىّ جُظ١ٍٜ جُى١ٞٓ جُٞػحء ٣ٓطِْ جُٔؼىز – جألٓؼحء

 جُىّ ٣ٓطِْ ًًُٝي ، قِوس ًَ ك٢ جُى٣ٞٓس جألٝػ٤س ٖٓ َٝؾ٤ٖ

 ٖٓ َٝؼ ذٞجْطس ٝجُؼٟالش ٝجُ٘ل٣ٍى٣ح جُؿحٗر٤س جألهىجّ ٖٓ

 . جُؿحٗر٤س جُكِو٤س جألٝػ٤س

 َٓٞػحً  ٝػحءجً  ٌت٤ٓ٤س ذٌٛٞز ٣ؼَٔ:  جُرط٢٘ جُى١ٞٓ جُٞػحء ـ خ

جُرط٢٘  جُْٞط٢ جُه١ ك٢ ٣ٝوغ ، جُطوِٙ ػ٠ِ جُوحذ٤ِس ُٚ ٤ُٝٓص

ضكص جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ٣ٝرىأ ٖٓ جُكِوس جُهحٓٓس ٣ٝٓطٍٔ قطحُكِوس 

جالن٤ٍز .٤ٓ٣ٍ جُىّ ٖٓ جالٓحّ ج٠ُ جُهِق ذؼٌّ جُٞػحء جُى١ٞٓ 

جُظ١ٍٜ .٣ُٝو ٓ٘طوس جالٓؼحء ٝجُٔؼىز ذحُى ك٢ ًَ قِوس ذٞجْطس 

َٝؼ ٖٓ جالٝػ٤س جُى٣ٞٓس جُٛحوٌز ٝجُط٢ ضىػ٠ ذحالٝػ٤س جُى٣ٞٓس 

٣وّٞ جُٞػحء جُى١ٞٓ جُرط٢٘ ذط٣َٞغ جُىّ ج٠ُ ًحكس ضكص جُٔؼ٣ٞس ، 

جٗكحء جُؿْٓ ػىج جُكِوحش جُهٔٓس جال٠ُٝ ) جُٔ٘طوس جالٓح٤ٓس ( 

ق٤ع ٣وّٞ ذؿٔغ جُىّ ٖٓ ؾىٌجٕ جُرِؼّٞ ، ٣ٍضر١ جُٞػحء جُى١ٞٓ 

ذٞجْطس جُكِوس جُطٞه٤س  جال٠ُٝجُظ١ٍٜ ذحُرط٢٘ ك٢ جُكِوس 

قِوحش جُؿْٓ ٓحػىج جُٔٓطو٤ٔس ، ًٔح ٣ٍضرطحٕ ك٢ ًَ قِوس ٖٓ 

جُكِوحش جُهٔٓس جال٠ُٝ ، ذٞج١ْ َٝؼ ٖٓ جالٝػ٤س جُى٣ٞٓس 

جُؿحٗر٤س جُهِل٤س . ضوّٞ جالٝػ٤س جُؿحٗر٤س ذأنً جُىّ ٖٓ جُٞػحء 
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جُى١ٞٓ جُرط٢٘ ج٠ُ جُٞػحء جُى١ٞٓ جُظ١ٍٜ ذٌٛٞز ؿ٤ٍ ٓرحٍٖز 

ق٤ع ٣ٍٔ جُىّ ٖٓ نالٍ ؾىجٌ جُؿْٓ جالهىجّ جُؿحٗر٤س ، جُ٘ل٣ٍى٣ح ، 

 ًٙ جالػٟحء ج٠ُ جُٞػحء جُى١ٞٓ جُظ١ٍٜ .ٖٝٓ ٛ

جُٞػحء جُى١ٞٓ ضكص جُؼٛر٢ : ٣وغ ضكص جُكرَ جُؼٛر٢  -ؼ

ٓرحٍٖز ٤ٓ٣ٍ جُىّ ك٢ جُٞػحء ٖٓ جُؿٜس جالٓح٤ٓس ج٠ُ جُؿٜس جُهِل٤س 

ُِىٝوز ، ٣ٝوّٞ ًٛج جُٞػحء ذؿٔغ جُىّ جُٔ٘طوس جُٓل٤ِس ُؿىجٌ جُؿْٓ 

 ى١ٞٓ جُرط٢٘ ذحُىّ .ًًُي ٣ؼَٔ ًٛج جُٞػحء ػ٠ِ ض٣ُٝى جُٞػحء جُ

جُؿٜحَ جالذٍج١َ : ضطْ ػٖ ٣ٍ٠ن جُ٘ل٣ٍى٣ح ٣ٞؾى َٝؼ ٜٓ٘ح ك٢  -

 ًَ قِوس ؾ٤ٔٓس ٓحػىج جال٠ُٝ ٝجالن٤ٍز ، ضطٌٕٞ جُ٘ل٣ٍى٣ح ٖٓ :

:ػرحٌز ػٖ هٔغ ٜٓىخ ٣٘لطف  nephrostomeجُلْ جُ٘ل٣ٍى١  -أ

وجنَ جُؿٞف جُؿ٢ٔٓ ، ٣ٝوغ جُؤغ جُٜٔىخ ك٢ جُكِوس جُط٢ ضٓرن 

 جُط٢ ٣وغ ك٤ٜح جُؿُء جٌُر٤ٍ ٖٓ جُ٘ل٣ٍى٣ّٞ . جُكِوس

: ٢ٛٝ جٗرٞذس ٣ٞ٠ِس   nephridial ductجالٗرٞذس جُ٘ل٣ٍى٣س  -خ

ِٓط٣ٞس ذؼٟٜح ػ٠ِ ذؼٝ ٝضٌٕٞ ٓ٘طٍٔز وجنَ جٌُطِس 

جُرٍضٞذال٤َٓس جُط٢ ضٌٕٞ ػ٠ِ ٤ٛثس ٓىٓؽ ن١ِٞ ضكط١ٞ ًٛٙ 

جالٗرٞذس ػ٠ِ جالٛىجخ ك٢ ذؼٝ ٓ٘ح٠وٜح ٝضٔطى ُِهِق ٝج٠ُ 

 ْلَ .جال

جُلطكس جُ٘ل٣ٍى٣س : ٝٙ كطكس ُٜح جُوحذ٤ِس ػ٠ِ جُطوِٙ ٝجُطْٞغ  -ؼ

٣وغ ك٢ جُٜ٘ح٣س جُرط٤٘س ٖٓ هحػىز جُوىّ جُؿحٗر٤س ، ذحُوٍخ ٖٓ ٓ٘ٗأ 

 جًُؤجذس جُرط٤٘س .
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 جُؿٜحَ جُؼٛر٢ 

 ٣طٌٕٞ جُؿٜحَ جُؼٛر٢ ٖٓ ؾُت٤ٖ :

 جُؿٜحَ جُؼٛر٢ جُٔك٤ط٢ -جُؿٜحَ جُؼٛر٢ ج١ًٍُُٔ        خ -أ

 ٌٕٞ جُؿٜحَ جُؼٛر٢ ج١ًٍُُٔ ٖٓ جالؾُجء جالض٤س :٣ط

جُىٓحؽ : ٣٘ٗأ ٖٓ جضكحو جُؼوىض٤ٖ جُٔه٤ط٤ٖ ، ٣وغ ك٢ جُلٙ هرَ  -1

جُل٢ٔ كٞم جُطؿ٣ٞق جُل٢ٔ ، غٔس َٝؾحٕ ٖٓ جٍُٝجذ١ جُؼٛر٤س 

، ٝضٍذ١  cum pharyngeal connectivesقٍٞ ذِؼ٤ٓٞس 

س جُػحُػس ، ٣ٔطِي جُىٓحؽ ذحُؼوىز ضكص جُرِؼ٤ٓٞس جُٔٞؾٞوز ك٢ جُكِو

 ًَ ٠ٞم ذحُوٍخ ٖٓ جُىٓحؽ ػوىز ػٛر٤س .

جُؼوىز جُؼٛر٤س ضكص جُرِؼ٤ٓٞس : ضطٌٕٞ ٖٓ جٗىٓحؼ َٝؾ٤ٖ ٖٓ  -2

 جُؼوى  جُؼٛر٤س ٝضٔػَ ذىج٣س جُكرَ جُؼٛر٢ جُرط٢٘ .

جُكرَ جُؼٛر٢ جُرط٢٘ : ٣وغ ضكص جُٞػحء جُى١ٞٓ جُرط٢٘  – 3

ٌٕٓٞ ٖٓ قر٤ِٖ ُٓوٝؾحٕ ٣ٝٔطِي جُكرَ جُؼٛر٢ ػوى ػٛر٤س 

 ك٢ ًَ قِوس ٖٓ قِوحش جُؿْٓ جذطىجءج ٖٓ جُكِوس جُهحٓٓس . 

 جٓح جُؿٜحَ جُؼٛر٢ جُٔك٤ط٢ ك٤طٌٕٞ ٖٓ :

جالػٛحخ جُ٘حٖثس ٖٓ جُىٓحؽ : ٢ٛ جٌذؼس جػٛحخ ذ٣ٍٛس  -أ

ػٛرحٕ ٣ُٝوجٕ جُالٓٓس ، َٝٝؼ ٖٓ جالػٛحخ ٣ُٝوجٕ ه٤ٍٛز ٝ

 جُؼ٣ٟٖٞ جُوًج٤ُٖ 
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جالػٛحخ ٖٓ جُطٞم قٍٞ جُرِؼ٢ٓٞ : ٣٘ٗأ ٜٓ٘ح جػٛحخ  -خ

ضُٝو جًُؤجذحش جُل٤ٔس ، ًٔح ض٘ٗأ جػٛحخ ٖٓ جُطٞم جُرِؼ٢ٓٞ 

 جُىجن٢ِ ضُٝو جُرِؼّٞ .

جالػٛحخ جُط٢ ض٘ٗأ ٖٓ جُكرَ جُؼٛر٢ جُرط٢٘ : ٣٘ٗأ َٝؾح  -ؼ

ػٛحخ ٣ُٝوجٕ جالهىجّ جُؿحٗر٤س ٝؾىجٌ جُؿْٓ َٝٝؼ ٣ُٝو ٖٓ جال

 جُكِوس جُط٢ ضٓرن جُؼوىز .

جالػٟحء جُك٤ٓس : ضٌٕٞ جالػٟحء جُك٤ٓس ك٢ ج٤ٍُِ٘ ؾ٤ىز  -

 جُط٣ٌٖٞ ٝضوْٓ ج٠ُ غالغس جٗٞجع قٓد ٝظ٤لطٜح :

: ٝضَٗٔ  Tactile sense organجالػٟحء جُك٤ٓس ج٤ُِٓٔس  -أ

٤ٖ هرَ جُل٤ٖٔ ٝجًُؤجذحش قٍٞ جُل٤ٔس جُٔؿ٤ٖٓ هرَ جُل٤٤ٖٔ ٝجُالٓٓ

. 

: ٢ٛٝ جػٟحء  Chemoreceptorsجُٔٓطِٔحش ج٤ٔ٤ٌُحت٤س  -خ

 nuchalقٓحْس ُِٔٞجو ج٤ٔ٤ٌُحت٤س ٝضَٗٔ جالػٟحء جُوًج٤ُس 

organ  ٢ٛٝ ػرحٌز ٖٓ َٝؼ ٖٓ ٗوٍ ضٞؾى نِق جالػ٤ٖ ك٢

جُؿٜس جُظ٣ٍٜس ُورَ جُلْ ٝضٌٕٞ ٓرط٘س ذهال٣ح ٠الت٤س ػٔٞو٣س 

 ٜٓىذس ٓغ ذؼٝ جُهال٣ح جُـى٣س ٝضؼطرٍ الػٟحء ُِْٗ ٝجًُٝم. 

:٢ٛٝ جٌذؼس  Photoreceptorsجالػٟحء جُكٓحْس ُِٟٞء  -ؼ

ٖ ض٤ًٍد جػ٤ٖ ػ٠ِ جُؿٜس جُظ٣ٍٜس ُورَ جُلْ ،ًَ ػ٤ٖ ػرحٌز ػ

ًأ٢ْ ٌٕٓٞ ٖٓ ٖر٤ٌس ٚرـ٤س ٢ٛ نال٣ح ٓطكٌٞز ٖٓ جُرٍٗز ، 

 ٢ٛٝrod ًأ٤ْس ُٚٞؿح٤ٗس ؾُتٜح جُو٢ٔ ٖلحف ٣ٔػَ جُؼٛح 
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 ٤ِ٣ٝpigment partٚ ؾُتٜح جُْٞط٢ ج١ًُ ٣ٔػَ جُؿُء جُٛرـ٢ 

جٓح ؾُؤٛح جُوحػى١ ك٤ك١ٞ جُ٘ٞجز ذ٤٤ِق ػٛر٢ ، ضطؿٔغ ًٛٙ 

ٓحوز ٛال٤ٓس ض٠ٔٓ ج٤ُِلحٕ ُطٌٕٞ ػٛد ذ١ٍٛ ضٞؾى ك٢ ١ْٝ 

 ، ًٛٙ جالػ٤ٖ كو١ ضطكّٓ جُٟٞء. lensجُؼىْس 

جُؿٜحَ جُط٘ح٢ِْ : وٝوز ج٤ٍُِ٘ جقحو٣س جُؿّ٘ ، ضلطوٍ ج٠ُ  -

جػٟحء ؾ٤ٓ٘س ٓكىوز ، ق٤ع ض٘ٗأ جُ٘طق ٝجُر٤ٜٞ ٖٓ جُـٗحء 

......ج١ًُ ٣رطٖ جالؾُجء جُٓل٢ِ ٖٓ جُكٞجؾُ ذ٤ٖ قِو٤س ج١ ضكص 

جُؿْٓ ذحْطػ٘حء جُكِوحش جالٓح٤ٓس ، ٓٓطٟٞ جالٓؼحء ك٢ ًحكس قِوحش 

ضٍـ جُهال٣ح جُط٘ح٤ِْس ذؼى ض٣ٌٜٞ٘ح ج٠ُ جُٓحتَ جُؿٞك٢ ضهٍؼ ج٠ُ 

نحٌؼ جُؿْٓ جٓح ٖٓ نالٍ ٖن .... ك٢ ؾىجٌ جُؿْٓ جٝ ٖٓ كطكس 

جُ٘ل٣ٍى٣ّٞ ، ٣طْ جالنٛحخ نحٌؾ٤ح ك٢ ٓحء جُركٍ ق٤ع ض٘ٔٞ 

كس ، ضٌٕٞ ٖلح trophophore larvaج٤ُٟس ج٠ُ ٣ٍهس وٝالذ٤س 

ٝٓٓطى٣ٍز ٝٓكح٠س ٖٓ جُهحٌؼ ذطروس جُرٍٗز جُطالت٤س ، ضك١ٞ 

ه٘حز ٤ٟٔٛس .....ٝضطٌٕٞ ٖٓ جُلْ ٝجٍُٟٔ ٝجُٔؼوىز ٝجُٔؼ٢ جُهِل٢ 

ج١ًُ ٣٘ط٢ٜ ذلطكس جُٔهٍؼ ، ذطحٗس جُؿٜحَ ج٢ُٟٜٔ ٜٓىذس . ضط٤ُٔ 

ج٤ٍُهس جُىٝالذ٤س ذٞؾٞو نِٛس ٖٓ جالٛىجخ ك٢ جُٜ٘ح٣س جُؼ٤ِح 

ٛىذ٢ ك٢ جُه١ جالْطٞجت٢ ، ض٘ٔٞ ج٤ٍُهس ٝجُٓل٠ِ ًٔح ُٜح ٠ٞم 

 ُطٛرف وٝو ذحُـس ذؼى جالْطكحُس .

: ٣ؼح٢ٗ ذؼٝ جٗٞجع ج٤ٍُِ٘ Epitokyظحٍٛز ػالٓحش جُطٌحغٍ  -

 ٓػَ
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 N. virens  ، ٍضـ٤ٍجش ٍٓكُٞٞؾ٤س نحؾ٤س ػٖ هٍخ ْْٓٞ جُطٌحغ

 atokeق٤ع ٣ط٤ُٔ جُؿْٓ ج٠ُ ٓ٘طوط٤ٖ جٓح٤ٓس ػو٤ٔس ؿ٤ٍ ضٌحغ٣ٍس 

ػ٤ِٜح ج١ ضـ٤٤ٍ ٣ًًٍٓحػىج٣َحوز ك٢ قؿْ جُؼ٤ٕٞ ٝجُط٢ ال٣طٍأ 

٠ٍٝٞ جًُؤجذحش قٍٞ جُل٤ٔس ٝهٍٛ ك٢ ٠ٍٞ جُٔؿٓحش ٝجُِٞجّٓ  

كٜ٘حى  epitokeجٓح جُٔ٘طوس جُهِل٤س ٝجُط٢ ضٔػَ جُٔ٘طوس جُطٌحغ٣ٍس 

ًػ٤ٍ ٖٓ جُطـ٤ٍجش ضطٍأ ػ٤ِٜح ق٤ع ٣ُوجو قؿْ جالهىجّ جُؿحٗر٤س 

الخ ٓؿًجك٤س ضٓحػى ٝض٘ٔٞ ػ٤ِٜح ذٍَٝجش ٝٚلحتف ٌٝه٤س ٝجٛ

جُىٝوز ػ٠ِ جُٓرحقس ٝجُكًٍس ، ًُٜٝٙ جُطـ٤ٍجش جٍُٔكُٞٞؾ٤س جٝ 

ج٤ٌُِٗس كوى جػطوى جُؼِٔحء ُٝٞهص ٣ٞ٠َ جٕ ًٛٙ جُى٣ىجٕ ضٔػَ ؾ٘ٓح 

 . Heteroneresجنٍ ٖٓ ج٤ٍُِ٘ ض٠ٔٓ 

 

       Class: Oligochaetaه٤ِِس جالٛالخ  ٚ٘ق

 Lumbricus terrestrisوٝوز جالٌٜ  

٢ٛ و٣ىجٕ جالٌٜ جُط٢ ضؼ٤ٕ ك٢ قلٍ ضٍذ٤س ٖٓ ْطف 

جالٌٜ ، جُؿْٓ جْطٞج٢ٗ ، ال ٣ٞؾى ػ٠ِ جُؿْٓ ٓح٣ؼ٤وٚ ٖٓ 

جُكًٍس ٝجُكلٍ ًحالهىجّ جُؿحٗر٤س جٝ جػٟحء جُكّ جُرحٌَز ، ضٞؾى 

ك٢ ًَ قِوس ٖٓ قِوحش جُؿْٓ ) ٓحػىج جُكِوس جال٠ُٝ ٝجالن٤ٍز ( 

  ٣Setae Orط٤٘٤س أٌذؼس جَٝجؼ ٖٓ جالٖٞجى جٝ جالٛالخ جٌُح

Chaeta  ٣وغ َٝؾحٕ ٜٓ٘ح ػ٠ِ ؾحٗر٢ جُؿْٓ َٝٝؾحٕ ك٢ جُ٘حق٤س

جُرط٤٘س ،٣طٌٕٞ ؾْٓ جُىٝوز جٌُحِٓس ٖٓ ٓثس قِوس جٝ ض٣ُى ،ضك١٤ ذٚ 

ٖٓ جُهحٌؼ ٠روس ٌه٤وس ٖٓ ج٤ٌُٞضٌَ ، ضوغ جُرٍٗز ضكص ج٤ٌُٞضٌَ 

جُط٢ ضطٌٕٞ ٖٓ جُهال٣ح ٖٝٓ ٤ٓٗؽ ػٔٞو٣طرو٢ ًحيخ ٝضطهِِٜح نال٣ح 



 
 

166 
 

 2022/2021 موسى ،  د. صفاء محمدد.عدنان محاضرات مادة الالفقرٌات النظري 

ؿى٣س ٝق٤ٓس ، ض٢ِ جُرٍٗز ٠روس جُؼٟالش جُىجت٣ٍس غْ جُؼٟالش 

جُط٤ُٞس كحُـٗحء جُر٣ٍط٢ٗٞ ج١ًُ ٣لَٛ جُؼٟالش جُط٤ُٞس ػٖ 

ْْ ٣رِؾ  30-10ضؿ٣ٞق جُؿْٓ جُٞجْغ ، ٣طٍجٝـ ٠ٍٞ جُىٝوز ذ٤ٖ 

 ّ . ٠2ٍٞ وٝوز جالٌٜ جالْطٍج٤ُس قٞج٢ُ 

طَٛ ٣ك١ٞ جُطؿ٣ٞق جُؿ٢ٔٓ ْحتال ضٓرف ك٤ٚ نال٣ح ج٤ٓر٤س ٣

جُطؿ٣ٞق ذحُٔك١٤ جُهحٌؾ٢ ػٖ ٣ٍ٠ن جُلطكحش جُظ٣ٍٜس جُٞجهؼس 

ػ٠ِ جٓطىجو جُه١ جُْٞط٢ ُِٓطف جُظ١ٍٜ جذطىجءج ٖٓ جُكِوس جُػحٓ٘س 

ض٤ًٍد ٓ٘طلم  37-33جٝ  37-32ج٠ُ جُطحْؼس ، ٣ٞؾى ػ٠ِ جُكِوحش 

٣ِؼد وٌٝج ًر٤ٍج ك٢ ػ٤ِٔس جُطٌحغٍ  Cilletumؿى١ ٣ىػ٠ جٍُٓؼ 

 ٤ٝ .ٝك٢ ض٣ٌٖٞ ٍٖٗوس جُر

 جُؿٜحَ ج٢ُٟٜٔ : ٣طٌٕٞ ٖٓ جالهٓحّ جُطح٤ُس  -

ضؿ٣ٞق جُلْ : ضٔطى ك٢ جُكِوحش جُػالظ جال٠ُٝ ٖٓ ٓوىٓس جُؿْٓ  -1

(1-3. ) 

جُرِؼّٞ : ُٝٚ ؾىٌجٕ ػ٤ِٟس ٣ٝوغ ك٢ جُكِوط٤ٖ جٍُجذؼس ٝجُهحٓٓس  -2

(4-5.) 

جٍُٔب: ٝٛٞ ٤ٞن ٗٓر٤ح ٣ٝٔطى ػرٍ جُكِوحش جُٓحوْس ج٠ُ  -3

ضطَٛ ذحٍُٔب غالغس جَٝجؼ ٖٓ جُـىو ج٤ٌُِٓس  جٍُجذؼس ػٍٗج ،

calciferons glands  ّٞجُط٢ ضوّٞ ذحذٍجَ ًحٌذٞٗحش جٌُح٤ُٓ

جُلحتٟس ػٖ قحؾس جُؿْٓ ، ًًُٝي ُطؼى٣َ قٔٞٞس جُطٍذس جُط٢ 

 ضىنَ ج٠ُ جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس .

:ُٜح ؾىٌجٕ ٌه٤وس ضوغ  crop or proventriculusجُكِٞٚس  -4

 ٝجُٓحوْس ػٍٗ ضؼطرٍ ٓهُٕ ُِـًجء. ك٢ جُكِوط٤ٖ جُهحٓٓس ػٍٗ
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: ضٌٕٞ ؾىٌجٜٗح ػ٤ِٟس ٤ٌْٔٝس ٝضوغ ك٢ gizzardجُوحٗٛس  -5

 جُكِوط٤ٖ جُٓحذؼس ػٍٗ ٝجُػحٓ٘س ػٍٗ.

: جٗرٞذس ٣ٞ٠ِس يجش ؾىٌجٕ ٌه٤وس  ضٔطى ذ٤ٖ  Intestineجالٓؼحء  -6

جُكِوس جُطحْؼس ػٍٗ ٝكطكس جُٔهٍؼ جٌُحت٘س ك٢ جنٍ قِوس ؾ٤ٔٓس ، 

ء ) ػ٠ِ جٓطىجو جُه١ جُْٞط٢ ( ٗكٞ كٍجؿٜح ذ٤ٜثس ض٘رؼؽ جالٓؼح

٣ُُحوز ٓٓحقس جُٓطٞـ جُٜحٞٔس ،  Typhlosoleجنىٝو ٓـِن 

ضك١٤ ذحالٓؼحء ٝذحُٞػحء جُى١ٞٓ جُٔٔطى كٞهٜح ، ٠روس نال٣ح ٚلٍ 

chlorogogenall or chloragen  ٣ؼطوى جٕ ُٜح جُوىٌز ػ٠ِ

ٌؼ ػٖ جٚط٤حو ج٣ٌٞ٤ُح ٠ٍٝقٜح ج٠ُ ؾٞف ٖٝٓ غْ  ج٠ُ جُهح

٣ٍ٠ن جُلطكس جُ٘ل٣ٍى٣س ، ٣ٝؼطوى هْٓ ٖٓ جُرحقػ٤ٖ جٜٗح ضؼطرٍ ؿًجء 

ُِر٤ٜٞ ، ٝضؼطرٍ ج٣ٛح ٓٛ٘غ ٌُِال٣ٌٞؾ٤ٖ ًٔح ك٢ ًرى جُك٤ٞجٗحش 

 جٍُجه٤س .

جُطـ٣ًس : ضطـًٟ وٝوز جالٌٜ ػ٠ِ جٌٝجم  ٗرحض٤س جٝ ٓٞجو ق٤ٞج٤ٗس  -

ػىو ٖٓ ٓهطِطس ذحالضٍذس ٢ٛٝ ضط٘حٍٝ ؿًجتٜح ٤ُال ٣ٝطْ جُْٜٟ ذلؼَ 

جُهٔحتٍ ٝجال٣ُٗٔحش ٓػَ جال٤ِ٤ُٓ ٣إغٍ ػ٠ِ جٌُحٌذ٤ٛٞىٌجش ، 

ٝج٤ِ٤ُُِٓ ج٠ُ ٣ْٜٟ ج٤َُِٓٞ ، ًًُٝي جُرر٤ٖٓ ٝجُطٍذ٤ٖٓ جُِط٤ٖ 

ضإغٍجٕ ذحُٔٞجو جُُال٤ُس ، جٓح جُال٤ُر٤ُ ك٤ْٜٟ جُىٕٛٞ غْ جٓطٛح٘ 

جُٔٞجو جُٜٟٔٞٓس ػٖ ٣ٍ٠ن ؾىٌجٕ جالٓؼحء غْ ٣ط٠ُٞ جُىّ ٜٓٔس 

كس جٗكحء جُؿْٓ . ضطٍٓخ هْٓ ٖٓ جُٔٞجو جُـًجت٤س ج٠ُ ٗوِٜح ج٠ُ ًح

 جُطؿ٣ٞق جُؿ٢ٔٓ  ٣طْ ض٣َٞؼٜح ذٞجْطس جُٓحتَ جُٔٞؾٞو ك٤ٚ .

جُط٘لّ : الضٞؾى جػٟحء نحٚس ك٢ وٝوز جالٌٜ ُِط٘لّ ٣ٝطْ ػٖ  -

 ٣ٍ٠ن ؾىجٌ جُؿْٓ .

ؾٜحَ جُىٌٝجٕ :٣ٌٕٞ جُىّ ٖٓ ذالَٓح ػى٣ٔس جُِٕٞ ٣ٓرف ذٚ نال٣ح  -

 جُِٕٞ ٣ٝٞؾى ك٢ جُىّ ٚرـس ج٤ًُِٜٔٞٞذ٤ٖ . ج٤ٓر٤س ػى٣ٔس
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غٔس جٝػ٤س و٣ٞٓس ًر٤ٍز ضطلٍع ٜٓ٘ح جٝػ٤س و٣ٞٓس جٚـٍ ٝجٗحذ٤د 

 dorsal blood  vesscle ٖؼ٣ٍس . ٣ٌٕٞ جُٞػحء جُى١ٞٓ جُظ١ٍٜ 

ٗحذٟح ٣وّٞ ٓوحّ جُوِد ٣ٝىكغ جُىّ ٖٓ جُهِق ج٠ُ جالٓحّ ، ضٞؾى ك٢ 

ًٛج جُٞػحء ٚٔحٓحش ضٔ٘غ ٌؾٞع جُىّ ج٠ُ جُهِق ، ضوغ ػ٠ِ ؾحٗر٢ 

جٍُٔ نٔٓس جَٝجؼ ٖٓ جالهٞجِ جالذ٣ٍٜس جٝ جُوِٞخ ج٤ُٔٛٞس جُط٢ 

ضَٛ ذ٤ٖ جُٞػحء جُى١ٞٓ جُظ١ٍٜ ٝجُٞػحء جُى١ٞٓ جُرط٢٘ 

ventral blood vesscle ُ١ً ٣ٌٕٞ ٤ٍْ جُىّ ك٤ٚ ٖٓ جالٓحّ ج٠ُ ج

جُهِق ٓحػىج ؾُءٙ جُٞجهغ ك٢ جُكِوس جُٓحوْس ج٠ُ جالٓحّ ك٤ٌٕٞ ٤ٍْ 

جُىّ ك٤ٚ ٖٓ جُهِق ج٠ُ جالٓحّ ٤ُ٘طٍٗ ك٢ ؾىٌجٕ ضؿ٣ٞق جُلْ 

ٝجُرِؼّٞ ٝجٍُٔب ٝٓوىٓس جُؿْٓ ٤ُٛد ذؼى يُي ك٢ جُٞػحء جُى١ٞٓ 

ٍٖج٤٣ٖ ج٠ُ جُظ١ٍٜ ضٔطى ك٢ ًال جُٞػحت٤ٖ جُظ١ٍٜ ٝجُرط٢٘ 

 intestinal arteriesؾىٌجٕ جالٓؼحء ض٠ٔٓ جٍُٗج٤٣ٖ جالٓؼحت٤س 

جُط٢ ضطلٍع ج٠ُ ٍٖج٤٣ٖ وه٤وس ضطَٛ ٓغ جالٌٝوز جُٔؼ٣ٞس 

intestinal veins  جُط٢ ضٛد ك٢ جُٞػحء جُظ١ٍٜ ، ٣ٞؾى ك٢

جُكحؾُ جُلحَٚ ذ٤ٖ ًَ قِوط٤ٖ ٓطؿحٌٝض٤ٖ َٝؼ ٖٓ جٍُٗج٤٣ٖ 

طلٍع ًَ ٜٓ٘ح ج٠ُ غالغس كٍٝع جٝ ٣ parietal arteriesجُؿىج٣ٌس 

 ٍٖج٤٣ٖ ٢ٛٝ 

: ضطٗؼد ٓ٘ٚ جٗحذ٤د ٖؼ٣ٍس ض٘طٍٗ  .Dermal aج٣ٍُٗحٕ جُؿِى١  -1

 ذحُوٍخ ٖٓ ْطف ؾىجٌ جُؿْٓ ، ق٤ع ٣طْ جُطرحوٍ جُـح١َ .

: ض٘طٍٗ ٓ٘ٚ جٗحذ٤د  nephridial arteryج٣ٍُٗحٕ جُ٘ل٣ٍى١  -2

ٖؼ٣ٍس ض٘طٍٗ ك٢ ؾىٌجٕ جُ٘ل٣ٍى٣ح ضوّٞ ذحْطٍؾحع جُٔٞجو جُٔل٤ىز ٖٓ 

 جُٓٞجتَ جالذٍج٣َس هرَ ٠ٍقٜح ج٠ُ جُهحٌؼ.

: ٣ٝٛد ك٢ جقى جُٞػحت٤ٖ  neural arteryج٣ٍُٗحٕ جُؼٛر٢  – 3

 lateral neural vesselsجُٔٔطى٣ٖ ػ٠ِ ؾحٗر٢ جُكرَ جُؼٛر٢ 

حت٤ٖ ج٠ُ جُكرَ جُؼٛر٢ غْ ٣ٛد ك٢ ٝػحء ٤ٓ٣ٍ جُىّ ٖٓ ٣ًٖٛ جُٞػ
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٣ٍؾغ  sub neural vesselجنٍ ٣وغ ضكص جُكرَ جُؼٛر٢ ٗلٓٚ 

 dermal veinsجُىّ ٖٓ جُٞػحء جالن٤ٍ َٖٓ جالٌٝوز جُؿِى٣س 

ٝجالٌٝوز جُ٘ل٣ٍى٣س ٣ٝٛد ك٢ جُٞػحء جُى١ٞٓ جُظ١ٍٜ ذٞجْطس 

وحش َٝؼ ٖٓ جالٌٝوز جُؿىج٣ٌس جُٔ٘طٍٔز ك٢ جُكحؾُ جُلحَٚ ذ٤ٖ قِ

جُؿْٓ جُٔططح٤ُس ، ٣ٌٖٝٔ ضِه٤ٙ وٌٝجٕ جُىّ ك٢ وٝوز جالٌٜ ػ٠ِ 

 جُ٘كٞ جُطح٢ُ :

٣ؿ١ٍ جُىّ ك٢ جُٞػحء جُى١ٞٓ جُظ١ٍٜ ٖٓ جُهِق ج٠ُ جالٓحّ  -1

٣ٝٛد ك٢ جُٞػحء جُى١ٞٓ جُرط٢٘ ػٖ ٣ٍ٠ن جالهٞجِ جالذ٣ٍٜس ) 

 جُوِٞخ ج٤ُٔٛٞس(.

جُهِق ػىج  ٣ٌٕٞ ٤ٍْ جُىّ ك٢ جُٞػحء جُرط٢٘ ٖٓ جالٓحّ ج٠ُ – 2

جُوْٓ جالٓح٢ٓ ٓ٘ٚ ق٤ع ٣ٌٕٞ جضؿحٙ جُىّ ٖٓ جُهِق ج٠ُ جالٓحّ .)ػ٘ى 

 جُكِوس جُٓحوْس(.

٣هٍؼ جُىّ ٖٓ جُٞػحء جُرط٢٘ ج٠ُ ؾىجٌ جُؿْٓ ٝجالػٟحء  – 3

جالذٍج٣َس ) جُ٘ل٣ٍى٣ح( ٝجُٞػحت٤ٖ جُٔٔطى٣ٖ ػ٠ِ ؾحٗر٢ جُكرَ 

٢ غْ ٣ٛد جُؼٛر٢ .٣٘طوَ جُىّ ٖٓ ٣ًٖٛ جُٞػحت٤ٖ ج٠ُ جُكرَ جُؼٛر

 جُٞػحء جُى١ٞٓ ضكص جُكرَ جُؼٛر٢ .

٣ٍؾغ جُىّ ٖٓ ؾىجٌ جُؿْٓ ٝجالػٟحء جالذٍج٣َس ٝجُٞػحء ضكص  -4

جُكرَ جُؼٛر٢ ٣ٝٛد ك٢ جُٞػحء جُى١ٞٓ جُظ١ٍٜ ذٞجْطس جٌٝوز 

 ؾىج٣ٌس.

٣هٍؼ جُىّ ٖٓ ًال جُٞػحت٤ٖ جُى٣ٖٞٓ جُظ١ٍٜ ٝجُرط٢٘ ج٠ُ  -5

٣ٝٛد ك٢ جُٞػحء  جالٓؼحء ذْٞح٠س ٍٖج٤٣ٖ جٓؼحت٤س غْ ٣ٍؾغ

 جُظ١ٍٜ ذْٞح٠س جٌٝوز جٓؼحت٤س .

 Excretory Systemؾٜحَ جالذٍجَ  -
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٣طٌٕٞ ٖٓ َٝؼ ٖٓ جُ٘ل٣ٍى٣ح ك٢ ًَ قِوس ٖٓ قِوحش جُؿْٓ ٓحػىج 

جُكِوحش جُػالغس جال٠ُٝ ٝجُكِوس جُٜ٘حت٤س ، ٣طأُق ًَ ٗل٣ٍى٣ّٞ ٖٓ 

 جالؾُجء جالض٤س:

 كٞٛس ٜٓىذس هٔؼ٤س جٌَُٗ -1 

 ػ٠ِ ٗلٓٚ جٗرٞخ ٣ِطق  -2

 ق٣ِٞٛس جٝ ٓٓطٞوع  -3

جُؿحٗر٤س  ٖٓ ؾْٓ جُىٝوز ،  –كطكس جذٍج٣َس ضوغ ك٢ جُؿٜس جُرط٤٘س  -4

ٖٓ جُؿى٣ٍ ذحًًٍُ جٕ جُ٘ل٣ٍى٣ّٞ ٣ٔطى ذ٤ٖ قِوط٤ٖ ٓطؿحٌٝض٤ٖ ، ضٌٕٞ 

كٞٛطٚ ك٢ جُكِوس جُٓحذوس ضوّٞ جٛىجخ جُلٞٛس جُؤؼ٤س ٣ىكغ ْٞجتَ 

جُٔكح٠ ذٗرٌس ًػ٤لس ٖٓ  جُطؿ٣ٞق جُؿ٢ٔٓ ج٠ُ جٗرٞخ جُ٘ل٣ٍى٣ّٞ

جالٝػ٤س جُى٣ٞٓس جُٗؼ٣ٍس جُٔطلٍػس ٖٓ ج٣ٍُٗحٕ جُ٘ل٣ٍى١ ، ضوّٞ 

ذحْطهال٘ جُٔٞجو جُٔل٤ىز ٝذؼٝ جُٔحء ٖٓ جُٓٞجتَ جالذٍج٣َس هرَ 

٠ٍقٜح ج٠ُ جُهحٌؼ ػٖ ٣ٍ٠ن جُلطكس جالذٍج٣َس ، ض٤ٍٓ جُٓٞجتَ 

٠ ٝٓحك٤ٜح ٖٓ كٟالش ج٠ُ جُك٣ِٞٛس ق٤ع ٣طْ ض٤ًٍُٛح غْ ضطٍـ جُ

 جُهحٌؾؼٖ ٣ٍ٠ن جُلطكس جُ٘ل٣ٍى٣س .

جُؿٜحَ جُؼٛر٢ : ٣ٗرٚ ٓػ٤ِٚ ك٢ وٝوز ج٤ٍُِ٘ ٖٓ ق٤ع جُط٤ًٍد  -

 جُؼحّ ٝالٍٟٗ قحؾس ج٠ُ جػحوز جُهٜٞ ك٢ ضلح٤ِٚٚ .

 Reproductive Systemؾٜحَ جُطٌحغٍ  -

 جُؿٜحَ جُط٘ح٢ِْ جالٗػ١ٞ : ٣طأُق ٖٓ  -أ

 13كِوس ًٔػ١ٍ جٌَُٗ ٣وؼحٕ ك٢ جُ Ovariesٓر٤ٟ٤ٖ  -1

ه٘حض٢ جُر٤ٝ : ضرىأ ًَ ٜٓ٘ح ذط٤ًٍد هٔؼ٢ ك٢ جُٓطف جالٓح٢ٓ  – 2

، ٝضطٓغ ًٛٙ جُو٘حز هٍخ 14ٝ 13ُِكحؾُ جُلحَٚ ذ٤ٖ جُكِوط٤ٖ 
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ذىج٣طٜح ٌٓٞٗس ٤ًّ جُر٤ٝ ، ضلطف ًَ ه٘حز ذ٤ٝ ذلطكس نحٌؾ٤س ، 

 .14ٝجهؼس ػ٠ِ جُٓطف جُرط٢٘ ٖٓ جُكِوس 

٣ٝلطكحٕ 10ٝ 9جُكِوط٤ٖ  َٝؾ٤ٖ ٖٓ جُٔهحَٕ ج٣ُٞ٘ٔس ٣وؼحٕ ك٢ -3 

ٝجُكِوط٤ٖ 10ٝ 9ج٠ُ جُهحٌؼ ك٢ جالنحو٣ى جُٞجهؼس ذ٤ٖ جُكِوط٤ٖ 

10ٝ11. 

 

 جُؿٜحَ جُط٘ح٢ِْ ج١ًًٍُ : ٣طأُق ٖٓ  -خ

َٝؾ٤ٖ ٖٓ جُه٠ٛ جُٛـ٤ٍز ، جُِٔطٛوس ذحُكٞجؾُ جالٓح٤ٓس  -1

 . 10ٝ11ُِكِوط٤ٖ 

َٝؾ٤ٖ ٖٓ جاله٤٘س جُٛـ٤ٍز ،ضرىأ ًَ ٜٓ٘ح ذط٤ًٍد هٔؼ٢ ٣وغ  -2 

 vasهٍخ جُه٤ٛس ضطكى ًَ ه٘حض٤ٖ ك٢ ًَ ؾٜس ٌٓٞٗس ه٘حز ٣ٞ٘ٓس 

deferens  15، ضلطف ك٢ جُٓطف جُرط٢٘ ٖٓ جُكِوس. 

٤ٓ٤ًٖ ٤٣ٖٞ٘ٓ )٣وؼحٕ ك٢ جُكِوط٤ٖ جُؼحٍٖز ٝجُكحو٣س ػٍٗ (  -3

الغس جَٝجؼ ٖٓ ٣طٌٕٞ ًَ ٜٓ٘ح ٖٓ ؾُء ْٝط٢ ضطَٛ ذٜح غ

جُك٣ٞٛالش ج٣ُٞ٘ٔس ، ضوغ وجنَ ًَ ٤ًّ ١ٞ٘ٓ َٝؼ ٖٓ جُه٠ٛ 

 َٝٝؼ ٖٓ جالهٔحع ج٣ُٞ٘ٔس .

 Reproductionجُطٌحغٍ :

ػ٘ى جُطُجٝؼ ضِطٛن وٝوضحٕ ذٌٛٞز ٓطؼحًٓس ٖٓ جُؿٜس جُرط٤٘س ك٢ 

ٓ٘طوس جُلطكحش جُط٘ح٤ِْس ذك٤ع ضٌٕٞ ٓ٘طوس جٍُٓؼ القىٛٔح ٓوحذِس 

ُلطكحش جُٔهحَٕ ج٣ُٞ٘ٔس ُِىٝوز جالنٍٟ . غْ ضلٍَ ذؼٝ جُهال٣ح 

جُـى٣س ك٢ جُرٍٗز ٓحوز ُُؾس ٍْػحٕ ٓحضؿق ػ٘ى ضؼٍٜٞح ُِٜٞجء 

ذ١ جُىٝوض٤ٖ ك٢ ٓكَ جالضٛحٍ ، غْ ضهٍ ٌٓٞٗس ؿالكح ٓإهطح ٣ٍ

جُك٤حٖٓ ٖٓ جُلطكحش جُط٘ح٤ِْس ج٣ًًٍُس ٌَُ وٝوز ٝض٤ٍٓ ك٢ جنحو٣ى 
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ٓإهطس ضطٌٕٞ ػ٠ِ ْطكٜح جُرط٢٘ ج٠ُ جٕ ضَٛ كطكحش جُٔهحَٕ 

ج٣ُٞ٘ٔس ُِىٝوز جالنٍٟ ، كطىنَ ج٠ُ جُٔهحَٕ ٝق٤ً٘جى ض٘لَٛ 

ق٤حٖٓ جُىٝوضحٕ ذؼى جٕ قِٛص ًَ ٝجقىز ٜٓ٘ٔح ػ٠ِ ٤ًٔس ٖٓ 

 جالنٍٟ .

٣لٍَ جٍُٓؼ ٓحوز ُُؾس ضٌٕٞ ض٤ًٍرح جٗرٞذ٤ح  ٣ىػ٠ جٍُٗٗوس 

Cocoon   ج١ًُ ٣ُُ٘ن ٗكٞ ٓوىٓس جُىٝوز ٗط٤ؿس ُكًٍطٜح ٝضوِٛحش

ؾٜٓٔح .ٝػ٘ى ٍٝٚٞ جٍُٗٗوس ج٠ُ كطكط٢ ه٘حض٢ جُر٤ٝ ضهٍؼ ذؼٝ 

( ذ٤ٟس ج٠ُ جُلٓكس جٌُحت٘س ذ٤ٖ ْطف جُؿْٓ  16-8جُر٤ٜٞ )

الهٜح ٗكٞ ٓوىٓس جُىٝوز ، ٝػ٘ى ُٜٝٚٞح ج٠ُ ٝجٍُٗٗوس ٝضطحذغ جُٗ

كطكحش جُٔهحَٕ ج٣ُٞ٘ٔس ، ضهٍؼ جػىجو ؿل٤ٍز ٖٓ جُك٤حٖٓ كطكىظ 

ػ٤ِٔس جالنٛحخ ٝذٍٞٚٞ جٍُٗٗوس جُكح٣ٝس ػ٠ِ جُر٤ٜٞ جُٔهٛرس 

ج٠ُ جُٜ٘ح٣س جالٓح٤ٓس ُِىٝوز ٝضكٌٍٛح ضٔحٓح ض٘ـِن ٜٗح٣طٜح ٌٓٞٗس 

د ك٢ جُطٍذس ج٠ٍُرس ق٤ع ( ضِو٠ جُؼِ Capsuleجُؼِرس جٝ جٌُرُٓٞس )

ض٘ٔٞ جُر٤ٜٞ جُٔهٛرس ج٠ُ و٣ىجٕ ٚـ٤ٍز وٕٝ جٕ ضٍٔ ذحوٝجٌ 

 ( جْحذ٤غ . 3-2جْطكحُس ٣ٝطْ ٗٔٞٛح نالٍ )

 

                    Class: Hirudineaجُؼِو٤حش 

       Hirudo medicinalisجُؼِن جُطر٢ 

جُؼًخ ٣ؼطرٍ جُؼِن جُطر٢ ٖٓ جُى٣ىجٕ جُكِو٤س جُط٢ ضؼ٤ٕ ك٢ جُٔحء 

ٝك٢ جٍُى ٝجُٔٓط٘وؼحش ٝضطـًٟ ػ٠ِ وّ جُلوح٣ٌحش ًحالْٔحى 

ٝجُٛلحوع .جُم ٝهى جْطهىٜٓح جالٗٓحٕ ك٢ جُٓحذن جُؼالؼ ًُج ض٠ٔٓ 

 ذحُؼِن جُطر٢ ، ٣ٝؼطرٍ ٠ل٤ِ٤ح نحٌؾ٤ح .

ُِك٤ٞجٕ ؾْٓ ٓلِطف ك٢ جالضؿحٙ جُظ١ٍٜ جُرط٢٘ هحوٌ ػ٠ِ 

٤ٔ٣َ ج٠ُ  جالٌٗٔحٔ ٝجالٓطىجو ذىٌؾس ًر٤ٍز ُِٝؿْٓ ُٕٞ ذ٢٘
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جالنٍٟجٌ ، ْطكٚ جُظ١ٍٜ جوًٖ ُٞٗح ٣ٝرىٝ ًٌُٓٗح ذهط٠ٞ 

ذهط٠ٞ ٤ُٞ٠س ٚلٍجء ٝذوغ ٝوجء ٝٛٞ القَٔ جٖٞجًح جٝ جٌؾَ ٝجٓح 

 ٣ٞؾى ػ٘ى ٠ٍكٚ جالٓح٢ٓ 

 


