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 األولى المحاضرة
 

 لمحة عن مبادئ علم التصنيف :

 
بيان البعض من خطواته المرشدة قبل  إلىالحاجة تمس  إنبيد  إبعادهمجال هنا لشرح التصنيف علم قائم بحد ذاته اليسع ال

 المضي في سرد المجاميع الالفقرية وعالقاتها التطورية .

 

 -تعابير وتعاريف :
Taxonomy:  

The classification of organisms in an ordered SYSTEM that indicates natural relationships.  

 

 

Classification:  

The systematic GROUPING of organisms according to the structural and evolutionary relationships among 

them. 
Taxonomy  :-  هما  إغريقيتينمركب من كلمتين  مصطلح 

s Taxi تعني ترتيب وNomos  ويكوون تقسويم  يعرف هذا المصطلح بقواعد الترتيب . إنقانون .لذا يمكن  أوومعناها قاعدة

 الكائنات الحية وفق نظام العالقات الطبيعية بين هذه الكائنات.

Systematics :-  موون الكلمووة  التصوونيةية التووي جووار بهووا رواد علمووار الطبيعووة والسوويما لينووايو   وهووو مشووتق األنظمووةهووي

يسومى ععلوم النظوام ع وهوو العلوم الوذي يبحوا فوي تاواير الكائنوات الحيووة  إنأي النظوام لوذا مون الممكون  systema اإلغريقيوة

 .التطورية  اوعالقاته

Classification :-  فوي وحودات اومجواميع  اإلحيوارجموع  أوأي ترتيوب التصنيف نظام  ويقصد بهGroups علوى  اعتموادا

 .الصةات التركيبية والعالقات التطورية بينها في اسس مشتركة

Identification  :-   المعروفة.مجاميعها  إلىأي ردها  اإلفرادويقصد به تشخيص 

Types  :-  وهووي نموواذك الكائنووات الحيووةspecimens-type  التسوومية  أوالتصوونيف  إغوورا المعتموودة كمعووايير رسوومية فووي

احد المؤسسات العاموة ككالمتواحف ومراكول البحوو   إلىوقت ممكن  أسرعتنقل في  إنلذا فهي عملك للعلم ع ويجب العلمية. 

 جميع الباحثين ثانياً  أيديوذلك لضمان سالمتها اوالً ولتكون في متناول  مااليها (

ن النماذك عدة طرز م.هنالك ينباي ان يتم تداولها بين المختصين وفقاً لضوابط معينة لذا ولما كانت هذه النماذك التقدر بثمن 

 -: أهمها

1- lotypeaH    كالنوووع  أوكمعيوواراً( لوصوف النووع اساسواً  األصوليوهوو النموووذك الوذي عينوه الباحووا   األساسويالنمووذك

 الثاني ( الغرا  النشر ألول مرة 

2- Paratypes   لنةس النوع  أخرىنماذك  عند وصف  األصليتوفرت لدى الباحا  اذانماذك مقارنة 

3- syntype  سلسة من النماذكل األصليالوصف  ار يحملبن وذ ماذك مترادفةن  

4- slectotype  النماذك اساساً للوصف  هذهيعين احد  إنيعتمد أي باحا اختصاصي  إننماذك منتخبة وهي 

5- Neotype المنتخووب لنوووع مووا يمكوون عنوود  أوالمتوورادف  أو األساسوويتلووف النموووذك  أوالجديوود فووي حالووة فقوودان  النموووذك

 جديد.ضرورة يعين نموذك ال

 

 -األسماء العلمية:

 
على الكائنات الحية مثل الكاروب وخاتم سليمان ونجم البحر والحبوار .....  common اعتيادية أوعامة  أسمارغالباً ماتطلق 

 ها غير

ن الضروري استخدام ه .لذا بات مقطر الواحد تبعاً لمناطلقبل تختلف في ا أخر إلىطر قتختلف من  األسمار هذهواليخةي ان 

القواعوود علووى مجموعووة موون  األنظمووة هووذهتقوووم والدوليووة الموحوودة  لألنظمووةتخضووع ( scientific namesالعلميووة ك أسوومار

  أمرينضمان  أساسية إلىوالتوصيات الرامية بصورة 

 

 -: جوهريين هما
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 عدم اشتراك نوعين مختلةين في اسم علمي واحد -1

وان يطلوق هوذا االسوم علوى النووع ذاتوه بصوورة (  validمشوروع ك أومن اسم واحود صوحيح  رأكثيكون للنوع الواحد  إال -2

 دائمة.

 منها : أساسيةنالحظ في االسم العلمي امور 

االسم العلمي فيبدأ بحرف صواير  الجلر الثاني من  إما( capital letterاسماً ويبدأ بحرف كبير ك األولالجلر يكون  إن -1

small letter)تخليداً لذكراه ( اوبيئة او منطقة جارافية .... الخ أواسم شخص كأعترافاً بةضلهُ   أون صةة ( ويكو 

كوان الجولر  الحيووان.إذاالجلر الثاني من االسم العلمي بحرف كبير خالفاً لما هو متبع في مجال علوم  يبدأخاصة  أحوالوفي 

 التأنيا. و التذكير من حيا األولالثاني من االسم العلمي صةة فأنه يتةق والجلر 

 Romanالرومانيووة حروف الهجائيووة تتووألف األسوومار العلميووة موون كلمووات التينيووة أو محووورة إلووى الالتينيووة وتكتووب بووال   -2

alphabet 

 أوالعووالم واسووم كلقووب (   سووم العلموويالتوضووع أي عالمووة موون عالمووات التوورقيم ككالةووارزة والنقطووة وغيرهووا ( بووين اال   -3

 Syllisتحصور بوين قوسوين مثول  أوالتي تتلوا اسم الباحوا كسونة النشور موثالً( فتةصول بةوارزة  األخرىيانات اما  البالباحا.

gracilis     Grube,1854  في حالة االسم العلمي الثالثي  أوEunice afra punctata    peters,1854 

 Nereis(Neanthes)caudateمثل ثانوية وضع الجنس الثانوي بين قوسين  أجنا  يضم الجنس كان اذا -4

(.    Areteك األصوليالجونس      وضوع اسوم الباحوا بوين قوسوين مثول  أخورجونس  إلوى األصولي جنسوهنقل نوع ما من  إذا -5

Perinereis capensis (kinberg) 

 

 

 : Speciesالنوع   
 

 التصنيف.في علم  األساسيةالوحدة  Speciesيعتبر النوع 

فيموا  لاوك التكاثريوة ( لهوا القودرة علوى التو األجهلةفي صةاتها التشريحية كماعدا متشابهة  إفرادمجموعة عويعرف على انه 

 بينها وتكون معلولة تكاثرياً عن المجاميع المماثلة ع 

 يصطدم هذا التعريف بجملة عقبات منها :

لوة تكاثريواً بعضوها عون معلو فإنهواومع ذلك  ( sibling speciesتكاد ك أوتتشابه في صةاتها التكاثرية  أنواعثمة  -1

 مختلةة  أنواع أنهابعض أي 

 اإلشوكالمتعوددة  األنوواعكموا هوي الحوال فوي كبيراً.النووع الواحود فوي صوةاتها التشوريحية اختالفواً  إفورادقد تختلوف  -2

polymorphic  

 أنهوا أخورىعبارة بين الخاليا التكاثرية أي ب داالتحا أوغةيرة من الكائنات الحية دونما حاجة التلاوك  أنواعتتكاثر  -3

الذاتي والتلاوك الوهمي  واإلخصابكما في التكاثر الخضري كمثل التبرعم واالنشطار(  Uniparentalتنشأ من والد واحد 

pseudogamy  ًغشائها ( منيخترق حي إن دون كنمو البيضة عذريا 

الناتجوة مون هوذا التجواوز تكوون  راداإلفو إنكالتهجوين( بيود  اإلحيوارمختلةة مون  أنواعقد تنهار العللة التكاثرية بين  -4

 عقيمة عادةً 

كوحودة واحودة كموا  األخورى األنوواعموع  إفرادهوا( تتةاعول   (Ecological unitيعرف النووع بأنوه عوحودة بيئيوةع  إنيمكن 

 (  Genetic unitيعرف النوع بأنه عوحدة جينيةع ك

 

 

 :المراتب التصنيفية 

 
وتوضوع األجنوا  المتماثلوة فوي عائلوة واحودة وتتكوون  التطوريوة فوي جونس واحود تجمع األنواع المتقاربة من حيا الصوالت

وتتكون الشعبة من  جمع الصنف بين عدد من المراتب .ياكثرعلى نةس المنوال  الرتبة من عوائل تشترك في صةة أساسية او

 أنووواعية الرئيسوية لنووع مون التقسويم أوالمراتوب التصونيةية  إليوكوتتوألف  المملكوة مون مجموعوة الشوعب .  أصوناف مجموعوة

 المملكة الحيوانية .

 

 Kingdom           Animalia                   المملكة الحيوانية                         
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      Phylum            Annelida                       الشعبة الديدان الحلقية                

            Class                 polychaeta                        ب         الالصنف عديدة األه

                       Order                 Errantiaالرتبة الجواالت                            

                        Family               Eunicida           يسيدية          نالعائلة االيو

                              Genus                Marphysaيسا                     االجنس مرف

  Species              Marphysa  gemmata        جيماتا              يساامرفالنوع 

من المراتوب المتشوابهة فوي مرتبوة  عدد جمع اومراتب ادنى  إلىتستدعي الضرورة احياناً تقسيم أي من المراتب المنوه عنها 

 اعلى .

 

 :التعريف بالالفقريات وبيان شعبها 

 
 أوانعودام الةقورات  إنالعمود الةقري. بيود  أوحيوانات خالية من الهيكل العظمي  بأنهاستدل من اسمها يتعرف الالفقريات كما 

 أوفقودان صوةة موا ك إن أخورىوريوة . بعبوارة تقسويم طبيعوي يقووم علوى الصوالت التط ألي أساساتصلح  ال بيهسلالعظام صةة 

. وعليووه فووان تقسوويم  إفرادهووابالضوورورة علووى وجووود عالقووة تطوريووة بووين  يوودل التركيووب( فووي مجموعووة موون الكائنووات الحيووة 

والمةصوليات او  تهو تقسيم اصطناعي اليختلف عن تقسيم الحيوانوات ذاتهوا الوى مةصوليا إنماالحيوانات فقريات والفقريات 

 .والشوكيات  شوكيات

الحيوانوات  أنوواعفقوط مون مجمووع  %3.اما الةقريوات كفتشومل حووالي تتألف الالفقريات من شعب المملكة الحيوانية بأسرها 

الةقريات من مجاميع متباينة من الحيوانات  إلى إضافةتتكون  يالتالمعروفة حتى االن ( فهي شعبة ثانوية من شعب الحبليات 

 الالفقرية .

 ملكتين ثانويتين هما م إلىتقسم 

  ةاالبتدائي( وتتألف من شعبة الحيوانات  (Protozoa ةاالبتدائيالحيوانات  -اوالً:

 -: أقسام( وتقسم بدورها الى ثالثة  Metazoaالحيوانات عديدة الخاليا ك -ثانياً:

  parazoaالحيوانات  أشباه -1

 Mesozoaالحيوانات الوسطي  -2

 وتقسم الى مجموعتين  -: Eumetazoaة الحيوانات عديدة الخاليا الحقيقي -3

  Radiataالشعاعيات   -أ

 . وتقسم الى فرعين      Bilateriaالحيوانات جانبية التناظر  -ب

 تضم  مايلي   protostomiaاالبتدائية  األفواهذوات  -1

  Acoelomatesعديمة التجاويف الجسيمية   -أ      

  Pseudocoelomatesذوات التجاويف الوهمية  -ب       

  Coelomatesذوات التجاويف الجسيمية الحقيقية  -ك       

 وتضم مايلي  Deuterostomiaذوات االفواه الثانوية   -2

 ذوات التجاويف الجسيمية الوهمية  -أ     

 ذوات التجاويف الجسيمية الحقيقية  -ب     

 

  -: فوائد الالفقريات

 
 من السرطان  وأنواع.مثل الروبيان والمحار  إلنساناالمهمة لدى  ةالاذائيتعتبر من المواد . 1

 وبساطة تراكيبهاتستخدم الحيوانات الالفقرية بكثرة في البحو  العلمية والدراسات المختبيرية وذلك لصار حجمها .  2

 على نطاق واسع في التجارب الوراثية  دروسوفال(وقصر دورات حياتها .مثالً تستعمل ذبابة الةاكهة ك     

 يستعان بأنواع مختلةة من الالفقريات الصايرة كمثل الدافنيا( في اختبار تأثير العقاقير والسموم كمؤشرات حية للتلو  . 3

 الحرير والشمع والعسل  وإنتاكالمائي .اما دور الحشرات في التلقيح للنبات     

 

 -: الهائمات الالفقرية
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الصوايرة مثول الةقريوات  اإلحيواروغيرهوا تعتمود فوي غوذائها علوى  ة.كاألسماكالمةيدالمائية  اإلحيارتعتمد الاالبية العظمى من 

الكائنوات  planktonبأنواعهوا .يوراد بالهائموات تتاوذى هوذه الالقةريوات الصوايرة بودورها علوى الهائموات  إليهواوالديدان وما 

 . تقع الهائمات في زمرتين : الحية التي تنساق مع التيارات المائية وان معظمها يتصف بالقدرة على السباحة الحرة

  phyto planktonنباتية  -1

  zoo planktonحيوانية  -2

مون السلسوة  األولوىببنار غذائها بعملية التركيب الضوئي لذا فهي الحلقوة  لالكلوروفيتقوم الهائمات النباتية الحاوية على       

ريسة لايرها من االحيار الكبيرة كما ذكرنوا انةواً.يمكن تقسويم المائية الصايرة التي تقع بدوراها ف اإلحيارتقتات بها  إذالاذائية 

 الى الةئات التالية :الهائمات الالفقرية من حيا الحجم 

 معية من الروبيان  وأنواعبالميدوزات الكبيرة وتتمثل -الهائمات الكبيرة : -1

  اوما يماثله copepoda اإلقداممثل مجذافية  -الهائمات المتوسطة : -2

 الدوالبيات واالبتدائيات بأنواعها وهي التي الترى عادة بالعين المجردة كبعض  -جهرية :الهائمات الم -3

ومنهوا موايكون  Holoplanktonومن الالفقريات ماتقضي دورات حياتها بأكملها هائمة فتسمى بالهائموات الدائميوة كالكليوة( 

  Meroplanktonكالجلئية( هائمة خالل مراحل معلومة من دورات حياتها فتعرف بالهائمات المؤقتة 

 

 -اضرار الالفقريات :
 

ان العالقة بين الطةيلي والمضيف هي مثل العالقة بين المةتر  والةريسة كما ذكرنا سابقاً  -: (  (parasitism التطةل -1

تتجلوى  ( كالطةيلي اوالمةتر  األخرعلى حساب الطرف  فةي كلتا الحالتين تكون معيشة احد الطرفين كالطةيلي اوالمةتر  (

الحياة الطةيلية في سلب الاذار او أتالف جلر ضئيل من جسم الضحية والطةيلي النواجح اليهلوك مضويةة الوذي مصودر غذائوه 

علوى جسوم  أومعناه الضيق فيكمن في حالوة عمعيشوة كوائن صواير فوي  إما .تلك هي طبيعة التطةل بمعناه الواسع  حياتهوسند 

البوال  عونرب االي إنبل الحياة الطةيلية ويجب قالمبدأ القائل بان المعيشة الحرة ظهرت  لىإكائن اكبرع يقودنا هذا  التعريف 

حالة التطةل لم تنشأ فجارة وعلى وتيرة واحدة بل مرت بأطوار وادوار فكانت في البداية اتكال جلئوي ثوم تطوورت الحالوة  إن

 .اإلطالقالحاالت اليقوى على البقار بدونه على في بعض  أصبح إن إلىفأكثر  أكثرالطةيلي يعتمد على المضيف  وأمسى

 بضع زمر نذكر منها : إلىتقسم الحيوانات الطةيلية من حيا ارتباطها بالمضيف      

 أوتختوار بوين المعيشوة الحورة  إنهي الحيوانات التي تسوتطيع  -: parasites Facultativeالطةيليات االختيارية  -1

 الطةيلية وفقاً لمشيئتها 

الاوذار كموا  إلوىوتقبل على المضيف وقت حاجتهوا  -: parasites Intermittent  المتقطعة أوت المؤقتة الطةيليا -2

 تتاذى على دم الحيوانات الةقرية  يالتالبعو   أنواعهو الحال في 

علوى المضويف  أوتعوي  فوي  إنوهوي الطةليوات التوي البود لهوا  -: parasites Obligatory اإلجباريوةالطةيليات  -3

 حياتها واالهلكت طيلة  أورحلة من مراحل نموها خالل م

وتعي  جويالً بعود جيول علوى مضويف واحود وتنتقول مون فورد الوى  -:  parasites permanent ةميالطةيليات الدائ -4

  .Lice لبية أنواع القملاوغ scab mites , أخر عن طريق التما  المباشر كما في بعض أنواع حلم الجرب 

 -مجموعتين:شة للطةيلي فيمكن حشر الطةيليات في من حيا مكان المعي إما

وتحيووا المجموعووة الثانيووة  داخوول الجسووم   Ectoparasitesاحوودهما تعووي  علووى سووطح الجسووم وتسوومى الطةيليووات الخارجيووة 

  Endoparasitesالمضيف وتدعى الطةيليات الداخلية 

 

 تعهودهار وسخاً والوسخ ما يعلو الشى من الدرن لقلوة يقال في اللاة اتسخ الشي أي ص -:  Biofouling االتساخ الحياتي -2

نمو النباتات   Biofoulingاالهتمام في المقام يحصل في المار يراد باالتساخ الحياتي  ه مداراالتساخ الذي علي إن بالمار بيد

السوةن (  إرشوادة فوي والحيوانات المائية على التراكيب االصطناعية مثل البواخر والاواصات وعواموات المالحوة كالمسوتعمل

التبريود فوي محطوات توليود الطاقوة والمصوانع السواحلية  أجهولة وأنابيوبالونةط البحريوة  أبوارالمامورة من منصوات  واألجلار

 متنوعة. اإضراروالطائرات المائية وغيرها .تنجم عن هذا النوع من االتساخ 

 

 على االتساخ الحياتي :السيطرة 
حيار المسببة لالتساخ مون االلتصواق بالمنشوأت المائيوة .تسوتخدم وسوائل متعوددة بشوير مون االقتل  أومنع  إلىتهدف السيطرة 

 بما يلي : أهمهاالنجاح لهذا الار  نوجل 
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مركبووات منها.تسووتعمل المبيوودات والسووموم علووى نطوواق واسووع فووي مكافحووة االتسوواخ الحيوواتي  -الكيميائيووة:السوويطرة  -1

 أخورىوسوموم  Organoleadsالعضووية ومركبات الرصاص  Organotinsالنحا  وعدنه ومركبات القصدير العضوية 

 والكلورين وغيرها كثير  Atrazineواالترازين  Diuronوالدايورون  Aldrinمثل اوكسيد اللنك وااللدرين 

التوي تتوراكم علوى  اإلحيارواستعمله في التخلص من  اإلنسانوسيلة عرفها  أقدموهو  -الحك الميكانيكي : أوعك دال -2

التخلص من  إلىفائدة هذه الطريقة التقتصر على ازالة الكائنات الحية وحدها بل تتعداها  إنمنشئات المائية والجدير بالذكر ال

 الصلبة  واألصدافالمواد غير الحية ايضاً بما فيها القشور 

تعي  في الميواه التوي  إنع البحرية التستطي اإلحيارلما كانت الاالبية العظمى من -السيطرة االرتشاحية كاالزموزية ( : -3

فقد بات من الممكون القضوار عليهوا بأمرارهوا فوي الميواه العذبوة لةتورة زمنيوة كافيوة لوذا فوان  %0.3فيها عن  األمالحتقل نسبة 

 مصباتها  أو األنهار إلىالسةن العاملة على الخطوط البحرية تلجأ احياناً 

 اإلحيواردرجة مئوية تقريباً( للوتخلص مون  100حار كبحرارة يستخدم في هذه الطريقة المار ال-الحرارية:السيطرة  -4

 التبريد الخاصة بالمصانع ومحطات توليد الطاقة الساحلية  أجهلة أنابيبالمتراكمة في 

االستقرار على السوطوح  إلىالمسببة لالتساخ الحياتي يميل  اإلحيارلقد وجد بالتجربة ان بعض  -تحوير السطوح : -5

 يقلل من تراكم الكائنات الحية فوقها. أوكثر عليها االخاديد وعلية فأن صقل السطوح يمنع تلك التي ت أوالخشنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          - 6 -  

 المحاضرة الثانية

 

  Protozoaاالبتدائية شعبة الحيوانات 

 
عدداً مون ابتودائيات الميواه  Leeuwenhoekاختراع المجهر وصف ليةنهوك  دفي النصف الثاني من القرن السابع عشر وبع

 Goldfussثم صاغ كولدفس  animalculesالحييوينات  باسمفت في حينها مع غيرها من الحيوانات المجهرية العذبة وعر

على خليط غير متجانس من  وأطلقها=حيوان(  zoon=ابتدئي   protos: اإلغريقيةكفي  protozoaم كلمة  1818في عام 

ولم تعرف طبيعة بنوار والحيوانات الدوالبية والحلازيات .  االسةنجيات والالسعات إلى إضافةالالفقريات فشملت االبتدائيات 

ان جسووم الحيوووان    vonsiebold( فبووين فووون سوويبولد 1839جسووم الحيوانووات االبتدائيووة إال بعوود شوويوع النظريووة الخلويووة ك

وذلوك لموا بوين  مون العلموار اليورى صوواباُ فوي هوذا المةهووم غيور ان فريقواً  Unicellularاالبتدائي يتكون من عخلية واحدةع 

اخوتالف لوذا فوأنهم يميلوون إلوى تعريوف االبتودائيات بأنهوا حيوانوات وبنار خاليوا بواقي الحيوانوات مون  تركيب جسم االبتدائيات

ويعتقوودون ايضوواً بووأن الحيوانووات   Vonsieboldمووع ذلووك فووأن اغلووب العلمووار يأخووذون بةكوورة  Acellularعديمووة الخاليووا 

فوي حوين ان الخاليوا المكونوة  Cytological differentiation ور العضووي تايورات خلويوة االبتدائية قد عانت خالل التط

   differentiation Histological ألجسام الحيوانات األخرى قد مرت بتايرات نسيجية 

 

 المميزات العامة لألبتدائيات 

 
 جميع الةعالياتة تقوم بات كاملاالبتدائيات كائنات وحيدة الخلية كاو عديمة الخاليا ( ومع ذلك فهي حيوان -1

  األخرى اإلحيارالحيوية التي تقوم بها                    

 تقطن الاالبية العظمى من االبتدائيات المياه والتربة ويعي  قسم منها بصور طةيلية او مؤاكلة او بتبادل -2

 المنةعة في معيشته مع غيره                    

 الوهمية اإلقدام أو األهداباسطة االسواط او عادة بوتتحرك االبتدائيات  -3

 إفراد.تتميل  اإلفرادمن  مختلةة  إعدادبهيئة مستعمرات تتألف من  أوتعي  االبتدائيات بصورة منةردة  -4

 بالحيوانات عديدة الخاليا  أسوةمولدة  وأخرىجسدية الخاليا  إلىبعض المستعمرات           

 تراكيب هيكلية متخصصة للقيام بوظائف معينة فهي شبيه أوضيات توجد في خلية الحيوان االبتدائي ع -5

  األخرىالمعقدة في الحيوانات  باألعضار          

 الهضم فيتم في إماعن طريق جدار الجسم  أواالبتدائي بواسطة فم الخلية جسم الحيوان  إلىينتقل الاذار  -6

 فجوات غذائية داخل الخلية           

 الخارك بواسطة الةجوات المتقلصة عادة  إلىائض عن حاجة الجسم يكون طرح المار الة -7

 األعومجنسية يتم التكواثر الالجنسوي باالنشوطار فوي اغلوب  واألخرىالجنسية  أحداهماتتكاثر االبتدائيات بطريقتين  -8

 أوحاد الخاليا التكاثرية ( التكاثر الجنسي فيتم باالقتران كات إمااالنقسام السايتوبالزمي . أوبالتبرعم  األحيانويكون في بعض 

 جنسي .ظاهرة التكيس شائعة بين االبتدائيات  واألخريتخللها تعاقب جيلين احدهما الجنسي 

 

 تصنيف االبتدائيات 
 

 Barth andيقسومها بوار  وبروشوير  مجاميعها الطبيعية اختالفواً كبيوراً .فموثالً  إلىحول تقسيم االبتدائيات  اآلرارتختلف 

Broshears التالية : األربعالشعب الثانوية  إلى 

 

وحوامالت   Cnidosporaوالسوبوريات الالسوعة   Sporozoaوالسبوريات     Sarcomastigophoraالسوطيات اللحمية 

   Ciliophora األهداب

 -خمس شعب مستقلة هي : إلىاما بارنس فيقسم الحيوانات االبتدائية 

 . األهدابوالسبوريات والسبوريات الالسعة وحامالت   Sarcodinaواللحميات    Mastigophoraالسوطيات 

اللحميووات  -شووعب بوودالً موون خمووس : أربووع إلووىت ولكنووه يقسووم االبتوودائيا Barnesمووذهب بووارنس   Kimballيووذهب كيمبووول 

 -يمتاز تقسيم كيمبول للحيوانات االبتدائية بمايلي : األهدابوالسبوريات وحامالت  والسوطيات 

 حقيقية النوى Algaeيات الدوارة واليوغلينات شعبتين من شعب الطحالب اعتبار السوط . 1
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 في مملكة Myxomycetesالةطريات المخاطية  وحشر االبتدائيات والطحالب حقيقية النوى  . 2

  Protista األولياتواحدة هي      

 مبولذلك الن الحيوان يمتاز حسب رأي كي فقريةالالحذف االبتدائيات من الحيوانات .  3

 بالمميلات التالية .     

  لالكلوروفياليحتوي على  -أ

 ( األقلالحركة الموضعية في  أويتصف بالقدرة على الحركة االنتقالية ك -ب

 يتألف جسمه من خاليا عديدة        -ك

 ( ويمكونوالبواقي حور المعيشوة نووع منقور  20000نوع طةيلوي و 7000نوع كمنها  44000تتألف االبتدائيات من حوالي 

 الخمسة التالية : األصناف إلىتصنيةها 

 

  Mastigophora  )=Flagellataك صنف السوطيات -1

هووذا الصوونف بوجووود سوووط واحوود اواكثوور ولبعضووها القوودرة علووى بنووار غووذائها بعمليووة التركيووب الضوووئي .تقسووم  أنووواعتمتوواز  

 -السوطيات الى تسع رتب هي :

  Chrysomonadinaرتبة الذهبيات  -1

  Cryptomonadinaرات رتبة المستت -2

  Phytomonadinaرتبة النباتيات  -3

  Euglenoidinaرتبة اليوغلينيات  -4

  Dinoflagellataرتبة السوطيات الدوارة  -5

  Protomonadinaرتبة االوليات  -6

  Diplomonadinaرتبة الملدوجات  -7

  Polymastiginaرتبة عديدة االسواط  -8

  Opalininaرتبة االوبالينات  -9

 

 

  arcodina S صنف اللحميات -2

المنتمية لهذا الصنف من االبتدائيات بخلوها من عضويات الحركوة الدائميوة وان كوان الوبعض منهوا يملوك اقوداماً  األنواعتمتاز 

الوهميوة المؤقتوة عوادةً .يمكون تقسويم  اإلقوداممحورية شبه دائمية .اما الحركة االنتقالية كوكذلك جمع الاوذار ( فتكوون بواسوطة 

 -: اآلتيةتب الخمس الر إلىاللحميات 

  Amoebozoa  )=Amoebinaكات يرتبة االميب -1

   Testaceaرتبة الصدفيات  -2

  Foraminiferaخرمات مرتبة ال -3

   Heliozoaرتبة الشمسيات  -4

  Radiolariaرتبة الشعاعيات  -5

 

 

 Sporozoa صنف السبوريات -3

وتمتواز بخلوهوا مون الةجووات  األخورىيوانوات الح أجسوامهوذا الصونف بصوورة طةيليوة فوي  إلوىتعي  كافة البدائيات المنتمية 

الخاليا التكاثريوة الذكريوة ( يكوون التكواثر الالجنسوي فوي السوبوريات باالنشوطار  أسوطالمتقلصة ومن عضيات الحركة كعدا 

ك بوين المضاعف .اما التكاثر الجنسي فيوتم بأنودماك خاليوا تكاثريوة ككميوات( متشوابه او متباينوة وكثيوراً موا يوؤدي هوذا االنودما

 .تقسم السبوريات الى رتبتين  sporesتكوين السبورات  إلىالخاليا التكاثرية 

  Gregarinidaشدات ترتبة المح.  1 

  Coccidiaرتبة البذريات .   2

 

     Cnidosporidia صنف السبوريات الالسعة -4
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تقال الى مضايف ثانوية او وسطى .يوألف هوذا الالفقريات والةقريات الواطئة دونما ان أجسامبصورة طةيلية في  أنواعهتعي  

 الصنف من ثال  رتب هي :

   Myxosporidiaرتبة السبوريات المخاطية .   1

   Actinomyxidiaرتبة المخاطيات الشعاعية .   2

  Microsporidiaرتبة السبوريات الصايرة .   3

 

   Ciliata صنف الهدبيات  -5

 

تهويمن علوى العمليوات التكاثريوة  Micronucleusونووعين مون النووى :نوواة صوايرة  داباألهوتمتاز هذه االبتدائيات بوجود 

 الرتب الخمسة التالية : إلىوتسيطر على الوظائف الخضرية عادة .يمكن تقسيم الهدبيات  Macronucleusكبيرة  وأخرى

   Holotricha األهدابرتبة كاملة  -1

  Preitricha األهدابرتبة محيطية  -2

   Spirotricha ألهدابارتبة ملةوفة  -3

  Chonotricha  األهدابرتبة قمعية  -4

  Suctoriaرتبة الممصيات  -5
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  الثالثةالمحاضرة 
 

 نماذج من االبتدائيات 
 صنف السوطيات  -أ

1- Chilomonas  

النواة كرويووة وتقووع فووي الجسووم.جسوومه عووديم اللووون ويكووون موولودا ًبسوووطين تكووون الةجوووة المتقلصووة منةووردة وتقووع فووي مقدمووة 

.وبالرغم من وجود بلعوم عميوق فوي  Alveolarلنصف الخلةي من الحيوان .يكون االندوبالزم سنخي القوام أي ذو فجوات ا

الموواد  بامتصواص إي Saprozoicبصوورة رميوة تعوي   ألنهواالتبتلوع الموواد الاذائيوة الصولبة ذلوك  أنهوا إالهذه االبتودائيات 

 العضوية المنحلة عن طريق جدار الجسم 

 

2- Euglena   

جليود  نبوالحيوااستدارة يحيط  أكثرالمقدمة فتكون  إمايعي  في برك المياه العذبة عادةً وهو اخضر اللون وتكون نهاية مدببة 

Pellicle  مون الجسوم انخةوا   األماميوةثخنات متوازية تلتف حول الجسم بصورة حللونية عادةً يوجد فوي النهايوة تمرن ذو

الوذي يتوسوع فوي نهايتوه  Cytopharynxيتصل الةوم مون الخلوف ببلعووم الخليوة  Cytostome حللوني قمعي وهو فم الخلية

تطوورح الةجوووات المتقلصووة فضووالتها السووائلة فووي  Reservoirبالمسووتودع ليكووون حويصوولة كرويووة تقريبوواً تعوورف الخلةيووة 

 لةم الخارك عن طريق البلعوم وفتحة ا إلىيأخذ هذه السوائل طريقها  األخيرالمستودع ومن 

التي تتم بةضل الكلوروفيل وضور الشمس  Photosynthesisيحصل اليوغلينا على معظم غذائه بطريقة التركيب الضوئي 

التاذيوووة بالطريقوووة النباتيوووة  أو  Autotrophicفوووي الحصوووول علوووى الموووواد الاذائيوووة بالتاذيوووة الذاتيوووة  األسووولوبيسووومى هوووذا 

Holophytic  إلووىالسووتيدات الخضوور بضووم اليوغلينووا وغيووره موون االبتوودائيات ذوات الوهووو ماحوودى بكثيوور موون العلمووار الووى 

المواد الاذائيوة  بامتصاصوذلك  Saprozoicبطريقة رمية  ةالمواد الاذائيالمملكة النباتية ويستطيع اليوغلينا الحصول على 

 السائلة عن طريق جدار الجسم 

 

Trypanosoma -3  

 إموامدببوة  األماميةةقرية الجسم مسطح ويحتوي نواة في وسطه تقريباً وتكون نهايته متطةلة في دم الحيوانات ال أنواعهتعي  

كائنة بوالقرب مون نهايوة الجسوم ثوم يسوير  Blepharoplastاستدارة ينشأ السوط من حبيبة قاعدية  أكثرالنهاية الخلةية فتكون 

وط ينتهوي السو األحووالوفوي اغلوب  Undulating membranceعلوى امتوداد الحافوة الطليقوة للاشوار المتمووك  اإلموامنحوو 

المر  المعروف بمر  النوم  اإلنسانيسبب في  T.bruceiهذا الجنس نوع يدعى  إلىالجسم ينتمي  إمامبنهاية سائبة تمتد 

  ,  Glossina  palpalis                  ع Tse-Tseتسوي –واسوطة نقول هوذا الطةيلوي فهوي ذبواب عالتسوي  إموا اإلفريقوي

G.tachinoides  المخووي ويلحووق ضوورراً بالاوواً بالاوودد اللمةاويووة وبالجهوواز –ياوولو الطةيلووي الوودم واللمووف و السووائل الشوووكي

 العصبي المركلي 

4- Giardia   

يشمل أنواع تعي  بصوورة طةيليوة فوي أمعوار اإلنسوان واألرانوب والجورذان الجسوم كمثوري الشوكل مقدمتوه دائريوة ومؤخرتوه 

ه الظهريووة محدبووة يوجوود فووي النصووف األمووامي موون الجهووة البطنيووة المسووطحة قوورص موواص يعووين مدببووة تنوواظره جووانبي وجهتوو

بأربعوة أزواك مون االسوواط ونوواتين وقلموين  ً الطةيلي على االلتصاق بالخاليا المبطنة ألمعوار المضويف يكوون الجسوم مولودا

التعورف   Parabasal  bodyو Rhizoplastيعتقد بأنهما يسندان الجسم ثموة تراكيوب أخورى مثول  Axostylesمحوريين 

وظائةها على وجه من الدقة ويميل بعض الباحثين إلى االعتقاد بأن هوذه التركيوب تسواعد علوى ايصوال الحووافل ونقلهوا داخول 

 جسم الخلية لذا يسمونها بجهاز الصل 

 

                                                    Sarcodinaصنف اللحميات  -ب

- Amoeba   

جسم االميبا هالمي وغير منتظم ويتاير بأستمرار يمكن تمييل منطقتين في السايتوبالزم االندوبالزم الحبيبي الكائن في وسط 

عوادة وممتلئوة بعودد رصية الشوكل قالجسم واالكتوبالزم الشةاف ويكون غشاراً رقيقاً حول االندوبالزم تكون النواة في االميبا 

قسوم  فوإذاكالنمو وتكوين الخاليا الجديدة  األهميةمهم في فعاليات تعتبر في غاية  دور للنواة وماتينية .غةير من الحبيبات الكر

القطعة الخالية مون النوواة فلون تودوم  وإماقطعتين فقط تعي  القطعة الحاوية على النواة وتتكاثر بصورة اعتيادية  إلىالحيوان 

ألخور لتقوذف بمحتوياتهوا  إلوىبالقرب من النواة عادة وتبلغ سطح الجسم مون وقوت تقع الةجوة المتقلصة طويلة.فيها الحياة مدة 

 الخارك  إلىالسائلة 
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    Sporozoaصنف السبوريات  -ك

 

  Plasmodium  

التكاثر الجنسي في دورة حياة  إمافي خاليا الدم الحمر في اللبائن والطيور واللواحف  schizogonyتتكاثر أنواعه الجنسياً 

 -في االنسان وهي : االمال ريتسبب مر   أنواع أربعةمعينة من الحشرات ثمة  أنواعطةيليات فيتم في الهذه 

 P.Vivax :-  ويسبب مالريا الثلاTertian  malaria  ساعة  48وفيه تعاود الحمى كل 

P. malariae :-  ويسبب هذا النوع مالريا الربع malaria Quartan    ساعة  72ويولد الحمى كل 

P.falciparum :- ويسووبب مالريووا دون الثلوواSubtertian malaria    الوبيلووة  أواو المالريووا الخبيثووةPernicious 

malaria  اشوود انووواع دون انقطوواع تقريبوواً ويعتبوور هووذا النوووع  أحيانووابةتوورات غيوور منتظمووة وقوود تسووتمر  فيووهوتعوواود الحمووى

 الطةيليات لمر  الماليا فتكاً باالنسان 

P.ovale :-   ويسبب نوعاً من المالريا شبيه بالنوع الذي يسببهP.Vivax  غير ان هجمات الحمى فيه تكوون اضوعف وطوأه

 كا  .نواقل ميالً الى اال

كثموة أنوواع مون البالسوموديوم تصويب  Anophelesبعوضوة االنووفلس  أنثوى ةبواسوط اإلنسوان إلوىتنتقل طةيليوات المالريوا 

تتشوابه ادوار (  Theobaldia , Culex  , Aedes األجنوا  إلوىمن البعوو  تنتموي  أخرىالطيور وتنتقل بواسطة أنواع 

  األجنا من حيا  اإلنسانلطةيليات مالريا  األربعة األنواعحياة 

 

   Ciliataصنف الهدبيات -د

Paramecium   

 -بشير من التةصيل : P.caudatumوسنشرح فيما يلي نوعاً من أنواعه المألوفة 

المائية المامورة ووضوعها  اإلعشابالعذبة ويمكن الحصول علية بجمع  المياهالبرامسيوم في برك  أنواعمن  يوجد هذا النوع

يترك الدورق ومحتوياته في محل دافئ فتتةسخ  اإلعشابفي دورق مناسب يحوي كمية من مار البركة التي جمعت منها تلك 

 كبيرة من البرامسيوم  إعدادتوي على بد يحزمعدودات  أيامالنباتات ويتكون على سطح المار بعد 

مون  األموامياستدارة من مؤخرته يمتد من الطرف  أكثرملم وهو ماللي الشكل مقدمته  0.3او   0.2يبلغ طول الجسم ملاية 

وتقع بالقرب من نهايتوه الخلةيوة     Oralgroove  or peristome ميةأل باألخدودمنطقته تقريباً انخةا  يدعى  إلىالجسم 

 ة الةم فتح

 

 االبتدائيات  أهمية
 -فوائدها: -أ

فوي       تحليول  Radiolariaوالشوعاعيات  Foraminiferaيستةاد من بقايوا بعوض االبتودائيات مثول هياكول المخرموات   -1

 نتائج عمليات التنقيب في النةط الخام

مون تةسوخ  اإلقوالل إلوىوقلوة البكتريوا توؤدي اه كثيرة من االبتدائيات على البكتريا فتعمل بذلك على تنقية الميو أنواعتتاذى  -2

 تلو  المار  إخطاريقلل من  إنالمواد العضوية وهذا من شأنه 

يتاذى بعض القشريات والحشرات المائية الصايرة على االبتودائيات وتسوتخدم هوذه المةصوليات الصوايرة بودورها كاوذار  -3

 وغيرها  كواألسماأساسي لايرها من الحيوانات المةيدة كالروبيان 

 -أضرارها:  -ب

 -مجمووعتين : إلوىخطيرة ويمكن تقسويم هوذه الطةيليوات  إمرا ويسبب له  اإلنسانيتطةل بعض االبتدائيات على  -1

 إمووا..... الووخ   Plasmodiumو   Leishmaniaو  Trypanosomaودمووه مثوول . اإلنسووان أنسووجةاحوودهما تعووي  فووي 

تتطةول  اكمو. وغيرهوا   Balantidiumو   Entamoebaو  Giardia. فتعوي  فوي قنواهُ الهضومية  مثولالمجموعوة  الثانيوة 

الحصور اصوابة الطيوور واللبوائن  ةيدة نذكر على سبيل المثال ولويسمعينة من االبتدائيات على الحيوانات الداجنة او الم أنواع

   Nosema  apisنحل العسل بــ  وإصابة  Nosema bombycisواصابة دودة القل بــ   Plasmodiumبأنواع من 

مةيدة من البكتريا كالتي تقوم بتثبيوت النيتوروجين وبوذلك يوؤثر علوى خصووبة التربوة  أنواعيتاذى بعض االبتدائيات على  -2

 تأثيراً ضاراً 

      Eudorina  Pandorinaو   Volvoxالحاوية على بعض االبتدائيات مثل   المياهروائح كريهة من تتولد  -3
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 الرابعةالمحاضرة 

  

 

 لمساميات )االسفنجيات( شعبة ا
 Osculsبعض الصةات ذات الطابع الحيواني في المسواميات مثول حركوة الةتحوات الرئيسوية  Ellisم الحظ اليس  1765في 

ومرور التيارات المائية في الجسم االمر الذي حمل لينايو والمارك وكويير على حشور المسواميات موع أمعائيوة الجووف التوي 

 . Polypesأو    zoophytesكانت تعرف آنذاك بــ 

م  والتلال تطلق على شعبة المساميات وهوي مشوتقة  1836عام   Grantفقد صاغها كرانت  Poriferaاما كلمة المساميات 

 من كلمتين التينيتين :

Porus   معناها ثقب وFerro  ومعناها يحمل 

 

 المميزات العامة للمساميات 
 مها من خاليا عديدة اليبرح مستوى تنظيمها واطئاً تتكون أجسا Sessneحيوانات مائية ثابتة  -1

  اما األغلبية العظمى من أنواعها فليس لها   Radially Symmetricalيتناظر بعض المساميات تناظراً اشعاعياً  -2

  Asymmetricalشكل معين   

 تقطن البرك والبحيرات العذبة  Spongillidaeجميعها بحرية ماعدا عائلة واحدة هي  -3

 مساميات فم حقيقي وال أعضار متخصصة وال أنسجة عصبية ليس لل -4

 مبطن كلياً أوجلئياً بخاليا قمعية أو مطوقة سوطية  spongocoelأو   paragasterلها تجويف وسطي  -5

يدخل المار خالل فتحات عديدة في جدار الجسم إلى التجويف الوسطي ويخرك منهُ عن طريق فوهة رئيسية تسمى  -6

Osculum       

 في المساميات عادة هيكل قوامه مواد كلسيه أو سلكية أو قرنية  يوجد -7

 كطريقة من طرق التكاثر الالجنسي اما التكواثر الجنسوي فتتكوون خاليوا تناسولية ذكريوة   Gemmulesتكوين البريعمات  -8

 وأنثوية وتنشأ من البيو  المخصبة يرقات تسبح في المار بصورة حرة   

 

 تصنيف المساميات 
 -نوع ويمكن تقسيمها إلى األصناف األربعة التالية : 5000بة اميات قرتضم المسا

   Calcarea (Calcispongiae) صنف الكلسيات -أ

تكون أشواكه منةصلة عن بعضها البعض وتتكون من كاربونات الكالسيوم وهي أبرية الشوكل أو ثالثيوة الةوروع أو رباعيتهوا 

والليوكوني( وتكوون خاليواه القمعيوة كبيورة نسوبياً .تضوم  يالسكوني والسا يكون.يضم هذا الصنف طرز االسةنجيات الثالثة كا

 -الكلسيات رتبتين هما :

   Homocoelaرتبة مشتركة التجاويف      -1

  Heterocoelaرتبة مختلةة التجاويف        -2

  Hexactinellidae (Hyalospongiae) صنف سداسي األشعة -ب

لجاجيوة ايضواً يتوألف الهيكول مون أشوواك سولكية ذات سوتة فوروع وكثيوراً ماتتحود هوذه األشوواك تعرف أنواعه باالسةنجيات ال

لتكوين تراكيب شبكية , تكون الطبقة الطالئية الخارجية كالبشرة( مةقودة  اما غالف الجسم فقوامه مودمج خلووي شوبكي نواجم 

ةنجيات تميول تراكيوب أجسوامها إلوى الطوراز السوايكوني عن تشابك اإلقدام الوهمية للخاليا االميبية تنتمي إلى هذا الصنف اسو

 المعروف اعتيادياً بسلة إزهار فينو   Euplectellaمثل 

   Demospongiae صنف ديموسبونيجا -ك

موون أنوواع االسوةنجيات المعروفوة حتوى أالن تكووون تراكيوب أجسوامه مون الطوراز الليكوووني   % 95يضوم هوذا الصونف قرابوة 

ك سلكية كغير سداسية الةروع ( وقد ينعدم الهيكل فوي بعوض األنوواع كليواً .تقسوم هوذه المجموعوة مون ويتكون الهيكل من أشو

 -االسةنجيات إلى أربع رتب هي :

  Monaxonidaرتبة وحيدة المحور     -1

   Tetraxonidaرتبة رباعية المحور     -2

      Keratosaرتبة القرنيات           -3

   Myxospongia   رتبة المخاطيات      -4
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   Seclerospogiae  صنف االسفنجيات الصلبة -د

يضم هذا الصنف عدداً قليالً من أنواع االسةنجيات الليوكونيوة التوي تختلوف عون غيرهوا مون االسوةنج بوجوود غوالف خوارجي 

 يتألف من كاربونات الكالسيوم .ما الهيكل الداخلي فقوامه أشواك سلكية والياف من االسبونجين 

 

 تركيب أجسام المساميات

  
 -تنقسم المساميات من حيا تركيب أجسامها إلى ثالثة طرز وهي :

 .    Asconoid typeالطرز االسكوني  -1

وتضم انواعاً تعد من ابسط المساميات تركيبواً  يكوون الجسوم دورقوي الشوكل ويحووي فجووة وسوطية تنةوتح مون األعلوى بةتحوة 

أي البشورة وطبقوة طالئيوة   outer epitheliumفيتوألف مون طبقوة طالئيوة خارجيوة   اما جدار الجسم  Osculumزمتيرية 

وتقووع بووين هوواتين الطبقتووين الخلووويتين مووادة جاليتينيووة كزالليووة( هووي الطبقووة الميلنكيميووة    Inner  epitheliumداخليووة 

Mesenchymal layer اأو الميل وكلي Mesogloea   إغوريقيتين :كالعبارة األخيورة مشوتقة مون كلمتوين- Mesos  معناهوا

والداخليوة مون   Pinacocytesوتعني مادة جاليتينية أو للجة ( تتوألف الطبقوة الخارجيوة مون خاليوا مسوطحة   Gloisوسط .

 على أشواك هيكلية وأنواع مختلةة من الخاليا االمبية اوتحتوي طبقة الميل وكلي  choanocytesخاليا قمعية 

 

   Syconoid typeالطرز السايكوني   -2

يتألف جدار الجسم في هذا الطرز من نةس الطبقات التي تكون جدار الجسوم فوي الطورز االسوكوني ولكنوهُ ينودفع إلوى الخوارك 

تكوون مبطنوة مون الوداخل   Exhalantأو زفيريوة   Radial canalبشوكل امتودادات إصوبعية يحووي كول منهوا قنواة شوعاعيه 

  Internal poresالقنوات الشعاعية بالتجويف الوسطي عن طريق الثاور الداخلية تتصل   choanocytesبالخاليا القمعية 

تكوون القنووات الشوعاعية سوائبة فوي بعوض أنوواع المسواميات وتلوتحم فوي غيرهوا   Apopylesأو الةتحات كاألبواب( الخلةية 

تتصول القنووات الشوهيقية   Incurrent or inhalant canalsبحيا تتورك بينهوا فراغوات أنبوبيوة تودعى بوالقنوات الشوهيقية 

اما اتصالها بالقنوات الشعاعية فيكوون عون طريوق   Dermal ostia or poresبالمحيط الخارجي عن طريق الاور الجلدية 

 المحيطة بها   Intercellularوالتي تمتد بين الخاليا  prosopylesالةتحات كاألبواب ( األمامية 

 

   Leuconoid typeالطرز الليوكوني   -3

السابقين وفية تندفع جدران القنوات الشعاعية إلوى الخوارك فوي مواضوع متعوددة فتتكوون بوذلك   نوهو اعقد تركيباً من الطرازي

يكون جدار الجسم سوميكاً   Flagellatedردهات أو مخادع كروية أو بيضوية مبطنة بخاليا قمعية تسمى الردهات السوطية 

 جداً 

 

  egeneration R  االخالف في المساميات 

 
فلو عصر اإلسةنج خالل ثقوب دقيقة من القموا  الحريور أو   Regenerationتتصف المساميات بقدرة فائقة على اإلخالف 

ماشه لتكسر الجسوم إلوى كتول صوايرة وخاليوا مبعثورة فوإذا  وجودت هوذه الكتول والخاليوا فوي وسوط مالئوم فأنهوا تتحود ببعضوها 

تلبا إن تصوبح صولدة تتوألف هوذه الكتول الكبيورة مون الخاليوا األميبيوة بأنواعهوا  ية اكبر الالبعض مرة أخرى فتكون كتالً شبك

ومن الخاليا القمعية الةاقدة ألطواقها تقوم بعض الخاليا األميبية بتكوين بشرة اإلسةنج الجديدة وتعيد الخاليوا القمعيوة أطواقهوا 

 يمتاز بها نوع اإلسةنج تنشأ من الخاليا األميبية ايضاً وتنتظم حول فجوات الجسم كما أنها التراكيب األخرى التي 

 أهمية المساميات 

باإلسةنج التجاري والذي يستخدم في االسوتحمام وفوي إغورا  أخورى إن  فلبعض أنواع  قيمة تجارية البأ  بها وما يعر -

  spongingهو األلياف هيكلية من مادة االسبو نجين 

تكون سامة وتولد  التهابات موجعة إذا المست جلد اإلنسان ومنها ما تولد  اع ضارة منها ماوتوجد بين المساميات ايضاً أنو -

روائح كريهة .وثمة أنواع من اإلسةنج تحةر في أصداف المحار كوغيره( فتسبب هالكه ويوجد في الخليج العربي جونس مون 

 إذا ما هاجم محار اللؤلؤ صير صدفته غرباالً.  clionaاإلسةنج واسمه 
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  الخامسةالمحاضرة 

 

   Cnidaria (Coelenterata)شعبة الالسعات أو أمعائية الجوف 
وهوذان االسومان مشوتقان مون الكلمتوين  Cnidaeو   Acalephae  عرفت الالسعات منذ امد بعيود فقود عرفهوا أرسوطو بأسوم 

 على التوالي وكلتاهما تعنيان لسعة أو يلسع   Knideو  Akalephcاإلغريقيتين 

 

 السعات ليزات العامة لالمم

 
أو شوعاعياً   Biradialعادة ويتناظر بعضوها تنواظراً شوعاعياً ثنائيواً   Radialتتناظر الالسعات تناظراً جانبياً شعاعياً  -1

   Radio-bilateralجانبياً 

 يحيط بالةم صف واحد أو أكثر من المجسات  -2

والبطانوووة العديوووة الداخليوووة  Epidermsشووورة الخارجيوووة الب -يتكوووون جووودار الجسوووم مووون طبقتوووين مووون خلوووويتين هموووا: -3

Gastrodermis  اوتوجد بين الطبقتين الخلويتين طبقة الميل وكلي Mesoglea  مون موادة جاليتينيوة  اتتكوون الميول وكليو

 سميكة أو غشار سمنتي رقيق وقد تكون خلوية أو غير خلوية 

أو األمعوار   Gastrovascular  cavityالوعوائي المعودي يحيط جودار الجسوم بةجووة مركليوة واحودة تسومى الجووف  -4

Enteron   ًتنةتح هذه الةجوة إلى الخارك عن طريق الةم الذي يستخدم في تناول الاذار وطرح الةضالت ايضا 

 يبدأ هضم الاذار خارك الخاليا في بادئ األمر ثم يتم الهضم داخل الخاليا  -5

 ها المياه العذبة الالسعات حيوانات بحرية ويقطن بعض -6

 تعي  الالسعات بصورة منةردة أو بهيئة مستعمرات تنشأ بالتبرعم  -7

 شائعة بين الالسعات ويقوم كل شكل بأنجاز عمل يختص به   polymerphismظاهرة تعدد اإلشكال  -8

 تةتقر الالسعات إلى األجهلة الخاصة بالتنةس واإلبراز  -9

 شبكة من الخاليا العصبية غير المستقطبة وأنواع من الخاليا الحسية المختلةة     حسي يتألف من -ثمة جهاز عصبي -10 

 

 تصنيف الالسعات 

 
 نوع وتنقسم ثالثة أصناف  900تضم الالسعات حوالي 

   Hydrozoaصنف المائيات كالهايدريات(  -أ

( أو  obeliaاة ككموا فوي االوبيليوا في دورات حيو  Medusaوالميدوزا   polypتمتاز هذه الحيوانات بوجود طوري البولب 

( تكوون الميلوكليوا غيور خلويوة  Liriope( اوبوجوود الميودوزا فقوط ككموا فوي   Hydraبوجوود طوور البولوب فقوط ككموا فوي 

 وتنضج الخاليا التناسلية في طبقة البشرة ينقسم هذا الصنف بدورة إلى ست رتب وهي  

  Calyptoblasteaرتبة ماطاة البراعم        -1

    Gymnoblasteaرتبة عارية البراعم      -2

                   Hydridaرتبة الهايدريات     -3

                  Trachylinaرتبة القاسيات     -4

   Hydrocoiallinaرتة المرجانيات الهايدرية  -5

            Siphonophoraرتبة السيةونيات   -6

    Scyphozoaصنف الكأسيات   -ب

تكون الميدوزا هي  الطور االريئسي  في دورات حيواة أنوواع هوذا الصونف . اموا البولوب فيكوون معودوماً وان وجود فأنوه ينموو 

مباشرة إلى إفراد بالاة أو ينقسم عرضياً إلى عدد مون الميودوزات .يعورف البولوب فوي الحالوة األخيورة عوادة بأسوم سايةسوتوما 

Scyphistoma ضار التناسلية الميلوكليا خلوي واالعgonands   اندودرمية .يقسوم صونف الكأسويات إلوى صونةين ثوانويين

 -هما :

 Stauromedusaeالصنف الثانوي الصليبيات  -1

     ويضم أربعة رتب   Discomedusaeالصنف الثانوي القرصيات  -2

   Cubomedusaeرتبة المكعبيات  -1

         Coronataeرتبة االكليليات  -2
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   Semaeostomeaeوائية األفواه  رتبة ل -3

     Rhizostomeaeرتبة جذرية األفواه  -4

 

   Anthozoaصنف اللهريات  -ك

. ويوجد في دورات حياة األنواع المنتمية إلى هذا الصنف طور البولب فقط .تكوون   Actinozoaويسمى ايضاً الشعاعيات  

ألعضار التناسولية اندودرميوة وتنطمور فوي الحوواجل المسواريقية إفوراده ليةي .ا طالميلوكليا ميلنكيمية أو تتألف من نسيج راب

 بحرية وتقوم ببنار الشعاب المرجانية  تنقسم اللهريات إلى رتبتين هما:

   Alcyonariaرتبة السماكيات  -1

   Zoanthariaرتبة الحيوانات اللهرية  -2

 

 نماذج من الالسعات 

 
   Hydrozoaصنف المائيات  -أ

   Obeliaيليا االوب -1

تكون الميدوزات وحيدة الجنس فمنها اإلنا  كوتنشأ من مستعمرة بولب أنثوية ( ومنهوا الوذكور ك وتنشوأ مون مسوتعمرة بولوب 

فوي الميودوزات الذكريوة واألنثويوة علوى التووالي بيوو   ةذكرية ( تنتج من اتحاد الخاليا التناسلية الذكرية واألنثوية كالمتكونو

من االنقسامات لتكون يرقات مهدبة تسبح بصورة حرة تسمى بالنيوال ... تلتصق هذه اليرقات بعدة فترة مخصبة تمر بسلسلة 

معينة باألجسام األخرى وتتحول إلى مستعمرات البولب التي تتكاثر الجنسوياً بوالتبرعم وعليوه فهنواك تعاقوب فوي األجيوال فوي 

جنسياً كبالتبرعم  كبأتحاد الحيامن بالبيو ( وجيل البولب الذي يتكاثر الدورة حياة االوبيليا جيل الميدوزا الذي يتكاثر جنسياً 

) 

  Sertulariaجنس سرتيوالريا   -2

تكون األعضوار الخضورية الناميوة علوى فورع المسوتعمرة متقابلوة وجالسوة ولهوا أغلةوة كبيورة تسوتوعبها عنود االنكموا  تكوون 

دوزات بسيطة من حيا التركيوب والتتحورر مون األعضوار التكاثريوة وموع األعضار التكاثرية كبيرة ومثانية الشكل ايضاً المي

 ذلك فأنها قادرة على تكوين الحيامن والبيو  شأنها شان بليوميوالريا 

   Pennariaجنس بناريا  -3

مسووتعمراته ريشووية الشووكل وتتةوورع فيهووا السوويقان الرئيسووية بصووورة متعاقبووة تكووون األعضووار الخضوورية موولودة بنوووعين موون 

خيطية   Aboralمية فومجسات ال  capitateتحيط بالةم وتنتهي بتراكيب كروية   oraltentaclesمية فمجسات .مجسات ال

 عد ساعات معدودات من تحررها من مستعمرة البولب بالشكل تقع تحت المجسات القمية .عمر الميدوزا قصير إذا تموت 

 

 

   Tubulariaجنس تيوبيوالريا   -4

ميووة فميووة الصووايرة وحلقووة أخوورى موون المجسووات الالةسوويقان منةووردة ويكووون موولوداً بحلقووة موون المجسووات الينموالبولووب علووى 

مية وتتدلى نحو األسةل عادة بهيئة عناقيود العنوب .التتحورر الميودوزا بعود فالكبيرة. تقع األعضار التكاثرية فوق المجسات الال

مون جسوم  ةن البيو  كبيرة نسبياً ويوتم إخصوابها فوي الجهوة المقعورنضجها بل تبقى في األعضار التكاثرية طيلة حياتها .تكو

الميدوزا .وتنمو البيضة المخصبة في المكان ذاته إلى يرقة البالنيوال والتي تتحوول بودورها والتوي تتحوول بودورها إلوى يرقوة 

ى األجسام األخورى ثوم تنموو ايرة تشبه البولب . تترك اليرقة األخيرة األعضار التكاثرية وتستمر علص  Actinulaشعاعيه 

 إلى بولب جديد

   Hydraجنس الهايدرا    -5

سوم 2وقود يبلوغ طولوه قرابوة  بسواطيعي  الهايدرا في المياه العذبة عادة جسمه اسوطواني ولوه قابليوة كبيورة علوى الوتقلص واإلن

ي وسوط تركيوب مخروطوي .يرتبط الهايدرا على األجسوام األخورى بواسوطة قورص قاعودي كقودم ( توجود وسوطه فتحوة الةوم فو

Hypostome   يحيط بقاعدته عدد من المجسات المجوفة 

 

 

 أنواع الخاليا في الهايدرا .األنواع النمطية 
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 -أنواع من الخاليا وهي: ةتوجد في طبقة البشرة ست

 الخاليا الطالئية العضلية  -1

 الخاليا الحسية  -2

 الخاليا العصبية  -3

 الخاليا البينية  -4

 يا الالسعة الخال -5

 الخاليا الجرثومية كالحيامن والبيو (    -6

 -اما في الطبقة الداخلية فتوجد األنواع التالية من الخاليا :

 الخاليا االغتذائية وهي نوع من الخاليا الطالئية العضلية المتخصصة لهضم الاذار وامتصاصه  -1

 خاليا غدية  -2

 خاليا حسية  -3

 خاليا عصبية  -4

 

 

 ويكون بطريقتين  -ثر في الهايدرا :التكا

تنمو عدة براعم عادة على سطح الجسم سرعان مواتنمو لهوا المجسوات وتنةصول عون الحيووان  -التكاثر الالجنسي : -1

 إالم لتنمو إلى إفراد جديدة 

 يكوون بعوض أنوواع الهايودرا خنثيواً والووبعض األخور وحيود الجونس أي منوه الوذكور ومنوه اإلنووا  -التكواثر الجنسوي: -2

ويعتقد بأن الخاليا التناسلية كالحيامن والبيو ( تنشأ من الخاليا البينية .تتكون بيضة واحودة فوي المبويض اموا الخاليوا البينيوة 

 األخرى الموجودة فيه وتستخدم كاذار للبيضة في مراحل نموها 

 

 مظاهر الحياة في الهايدرا 
التقلص واالنبساط وذلك بةضل االلياف العضلية الطويلوة الموجوودة لجسم الهايدرا ومجساته قدرة فائقة على  -االنتقال : -1

في قواعد الخاليا الطالئية العضلية في طبقة البشرة كعضالت الطبقة الداخلية ضوعيةة( ينتقول الهايودرا مون مكوان إلوى أخور 

لتصووق منطقووة الةووم أو الجقلبووة وفيهووا ينحنووي الجسووم وت  Somersaultingبووأكثر موون وسوويلة نووذكر منهووا الحركووة العرويووة 

ومجساتها بالقاع ويعقب ذلك تحورر القورص القاعودي والتصواقه فوي مكوان جديود بعود موروره فووق المجسوات وتتكورر هوذه 

 الحركة إلى يبلغ الحيوان المكان الذي يبتايه 

اذائيووة الةجوووة يعووي  الهيووادرا علووى الحيوانووات الصووايرة كالقشووريات المائيوة وغيرهووا .وعنوود بلوووغ المووادة ال -االغتوذار : -2

 الوعائية المعدية تبدأ الخاليا الادية بأفراز خمائر هضمية كإنليمات (شبيه بالتربسين تعمل على هضم المواد البروتينية 

ليسوت للهايودرا أعضوار خاصوة بوالتنةس واإلبوراز وتوتم عموالت التبوادل الاوازي ك اخوذ األوكسوجين  -التنةس واإلبراز : -3

ون ( وكووذلك الووتخلص موون المووواد االبرازيووة السووائلة عوون طريووق سووطح الجسووم .تكووون المووواد وطوورح ثوواني اوكسوويد الكووارب

 االبرازية الرئيسية في الالسعات كوفي الالفقريات الواطئة بوجه عام ( هي االمونيا 

ويعتقوود   synapticتكووون الخاليووا العصووبية فووي الالسووعات منةصوولة عوون بعضووها الووبعض  -الحووس والخاليووا العصووبية : -4

البعض  بأنها متصلة في الهايدرا على األقل ومهما يكن من األمر فأن الخاليا العصبية تنقل الحوافل عون طريوق امتوداداتها 

 المتعددة باتجاهات مختلةة   

 

  Scyphozoaصنف الكأسيات   -ب

 Aureliaجنس اوريليا  -

فيكوون صواير وبسويط التركيوب   Scyphistomaوفيوه يكوون طورالميودوزا هوو السوائد اموا البولوب ويسومى فوي هوذه الحالوة 

وترتيوب القنووات الشوعائية  velum.تختلف ميدوزا االوريليا عن ميدوزات صنف المائيات في صةات بوارزة كةقودان البرقوع 

 ..... الخ ةوموقع األعضار التناسلي

 

  

 

 فوائدها  -أهمية الالسعات:
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 لألنسان  يستةاد من بعض األنواع الكاسيات واللهريات كاذار -1

 تصنع من المرجان األحمر أو النةيس أنواع مختلةة من الحلي الثمينة  -2

يكون البولب في بعض األنواع جلراً مرجانية يمكن االستةادة منها في مجاالت متعددة كوالموانئ ومطوارات .......  -3

 الخ   

 

 -مضارها :

 
 ياة من يتعر  لها بالخطر الخاليا الالسعة السامة في بعض أنواع الالسعات تهدر ح -1

 تبني أنواع من الالسعات حواجل مرجانية قد تعيق المالحة اوتليد من اخطارها  -2

تلتصق إعداد غةيرة من بعض أنواع الالسوعات علوى األجولار الماموورة مون البوواخر فتليود مون وزنهوا وتقلول مون  -3

ي ذلوك الفقريوات أخورى سونذكرها فوي المحاضورات سرعتها والتنةرد الالسعات بأحدا  هذا الضرر وإنما تشواركها فو

 القادمة
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  السادسةالمحاضرة 

 

   Platyhelminthesشعبة الديدان المسطحة     

 
سونة قبول المويالد ( وفوي القورن الثوامن عشور  1500يمتد تأريخ بعض الديدان الطةيلية إلى كتابات المصرين القدمار كحووالي 

 مون فورقعلى المجاميع الالفقرية ماعدا الحشورات .ونظوراً لموا بوين هوذه الحيوانوات  vermsأطلق لينايو  عبارة عالديدانع 

كوان لكول عوالم مون علموار الحيووان تقريبواً نظوام  ىشاسع فقد كثرت األنظمة لتقسيمها وتشعبت.وماحل القرن التاسع عشر حتو

يدان المسطحة فوأطلق عليهوا فوي عوام أول من أدرك بوضوح خصائص الد Minotخاص به في تقسيم الديدان وكان ماينوت 

  Helminthesمعنواه مسوطح و  platyوهذا االسم مركب من كلمتوين إغوريقيتين هموا  Platyhelminthesم االسم  1876

 وتعني دودة 

 

 المميزات العامة للديدان المسطحة 

 
   Bilateralتتناظر تناظراً جانبياً  -1

 البطنية –ة يكون الجسم منضاطاً من الناحية الظهري -2

 يكون الرأ  متميلاً نوعاً ما وقد يحمل أعضار الحس المتخصصة لتلقي الحوافل الضوئية والكيماوية  -3

 لةتحة المخرك كالشرك( في الديدان المسطحة  دينتهي الجهاز الهضمي كإن وجد ( بنهاية مالقة فال وجو -4

 عضار الداخلية لذا التوجد تجاويف جسمية في الديدانيمأل نسيج برنكيمي الةجوة الكائنة بين جدار الجسم واأل -5

   المسطحة      

 رم يوبينهما الميلود متوديرم واالندوديرن المسطحة ثال  طبقات جرثومية االكتتميل في الديدا -6

 تميل الخاليا العصبية إلى التجمع وتكوين حبال عصبية طويلة ودماغ ذي فصين يقع في الرأ   -7

 الديدان المسطحة أجهلة خاصة بالتنةس أو الدوران التوجد في  -8

 المنتهية بالخاليا اللهبية  Protonephridialيتم اإلبراز بواسطة جهاز يتألف من النبيبات البروتونةريدية  -9

Flame  cells        

 ة ًمعقدة عاد تكون االجهلة التكاثريةمسطحة خنثيه كماعدا بعض الشواذ( والديدان ال -10        

 

         -نوع وتقسم إلى ثالثة أصناف هي : 6000تضم الشعبة حوالي  -تصنيف الديدان المسطحة :

 Turbellariaصنف المعكرات   -أ

( تحويط  Lobstersالذي يتطةول علوى القشوريات المسوماة   Fecampleديدان مسطحة حرة المعيشة كعدا بعض الشواذ مثل 

اموا وظيةوة هوذه القضوبان   Rhabditesقضباناً بلوريوة قابلوة للوذوبان فوي الموار تسومى بأجسامها بشرة مهدبة تحوي خالياها 

 رتب وهي  6فاير معروفة على وجه الدقة الجهاز الهضمي موجود . ماعدا رتبة الالجوفيات يقسم هذا الصنف بدورة إلى 

   Acoelaرتبة الالجوفيات   -1

   Rhabdocoelaرتبة مستقيمة التجاويف   -2

      Alloiocoelaبة مختلةة التجاويف  رت -3

             Tricladidaرتبة ثالثية الةروع   -4

         Polycladidaرتبة عديدة الةروع   -5

        رتبة المبتورات         -6

    Trematodaصنف المخرمات   -ب

ينهوا علوى االلتصواق بالمضويف يتوألف هوذا ديدان مسطحة طةيلية تحيط بأجسامها طبقة كيوتكل لها جهاز هضمي ومحواجم تع

 الصنف من رتبتين هما :

   Monogeneaرتبة وحيدة المنشأ      -1

        Digeneaرتبة ثنائية المنشأ       -2

   Cestodaصنف الشريطيات    -ك

ف إلوى رتبتوين ايضواً ديدان طةيلية خالية من الجهاز الهضمي وتكون أجسامها ماطاة بطبقة كيوتكول رقيقوة  ينقسوم هوذا الصون

 -هما :
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   Cestodriaرتبة شريطية اإلشكال   -1

   Eucestodaرتبة الشريطيات الحقيقية   -2

 

 نماذج من الديدان المسطحة 

 
   Turbellariaصنف المعكرات  -أ

  ــ جنس بالنارا 

بصورة حورة وتنتقول مون مكوان إلوى  تعي  هذه الديدان في المياه العذبة  Dugesiaو   Euplanariaيطلق عليها احياناً اسم 

مكان بةضل عضالتها وحركات األهداب الكثيرة المنتشرة على بشرتها .توجد في الناحية الظهريوة مون مقدموة الجسوم عينوان 

( واحودة   Retinaتتكون العين في بالناريوا مون خليوة صوباية  كشوبكية  Imagesحساستان للضور ولكنهما التكونان صوراً 

ن اثنتين إلى ثالثين خلية عصبية تتصل الخاليا العصبية من جهة بتقعر الخليوة الصوباية بواسوطة عودد غةيور مقعرة تحتوي م

يمتود إلوى   Optic nerveوتلوتحم مون الجهوة األخورى ببعضوها فيتكوون مون التحامهوا عصوب بصوري   Fibrilمون اللييةوات 

  Auricleفصان لمسيان يسمى كل منهما اذين الدماغ الكائن تحت العينين مباشرة ويوجد في مقدمة الجسم ايضاً 

 

 ــ الجوع واإلخالف في بالناريا 

 -وإذا جاع فأنه تمتص أعضائه الداخلية وفقاً للترتيب األتي: Regeneration لهذه الدودة قدرة فائقة على اإلخالف 

 البيو  الناضجة  -1

 الادد المحيه  -2

 باقي األعضار التكاثرية  -3

 نكيمية الخاليا البر -4

 األمعار  -5

 العضالت  -6

وقد يةقد الحيوان نتيجة الستهالك أعضائه الداخلية قرابة ثلثي حجمه فوي غضوون تسوعة شوهور اموا إذا تووفر الاوذار بعود هوذا 

 الجوع فأن الحيوان يبدأ بأسترجاع أعضائه المةقودة كالمهضومة ( بطريقة اإلخالف 

 

   Trematodaصنف المخرمات  -ب

 (  Fasciolaكفاشيوال     Distomumيستوموم جنس دا -1

 

تعي  الديدان البالاة لهوذا   Sheep liver flakeالمعروف اعتيادياً بحللون كبد األغنام  D. hepaticaمن انواعة المألوفة 

الودودة البالاوة النوع متطةلة في القنوات الصةراوية في كبد األغنام والبقر والخنازير والتصويب االنسوان النوادراً .يبلوغ طوول 

ويوجود   oral suckerموي ةملم وهي شبيه بورقة نباتية يقع الةم في وسط قرص عضلي إموامي يودعى المحجوم أل 30حوالي 

ويعمول علوى تثبيوت الودودة   Ventral suckerبالقرب منه في الناحية البطنية من الجسوم قورص أخور يودعى الحجوم البطنوي 

.تتةورع األمعوار إلوى فورعين رئيسوين يتشوعبان  رن الةم والبلعووم والمورير واألمعوابجسم المضيف .يتكون الجهاز الهضمي م

ت الحاجة إلوى جهواز خواص بالودوران ةبدورهما إلى عدة فروع تقوم بأيصال المواد الاذائية إلى مختلف أجلار الجسم .لذا انت

بيبوات الدقيقوة تتجموع هوذه االنيبيبوات فوي أنبوبوة في هذا الحيوان . يتألف الجهاز االبرازي من الخاليا اللهبية وشوبكة مون االني

 ابرازية رئيسية واحدة تنةتح إلى الخارك عن طريق الةتحة االبرازية الواقةة في نهاية الجسم .

 

 

 

 

 

 

 

  دورة الحياة :
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ورين احدهما جنسوي ويوتم فوي  أكبواد الحيوانوات الةقريوة كاألغنوام ( واألخور الجنسوي يتضح مما سبق إن دورة الحياة تمر بط

 ويحد  في حيوان الفقري كالقوقع ( 

 

   Opisthorchisجنس اوبسثوركس   -2

 

( تتطةول هوذه الودودة علوى االنسوان  Clonorchis sinensisككموا يعورف سوابقاً بأسوم  O. sinensisومن أنواعه المألوفوة  

( تعي  الديودان   Human liver flukeلقطط والكالب ايضاً ومع ذلك فأن اسمه الدارك هو كحللون كبد االنسان وتصيب ا

البالاة في قنوات الصةرار وتكثر االصابة بها بوجه خاص في بعض أقطار الشرق األقصى يتراوح طول الدودة البالاوة بوين 

األجهلة األخرى الداخلية فهي مشابهة اساساً لمثيالتها من حلولون ملم .اما األعضار و 4ملم ويبلغ عرضها حوالي  25و 10

 كبد األغنام 

 

 دورة الحياة 

 

  Rediae               داخل جسم قوقعSporocyst          Miracidia               تخرك مع الاائظ              البيو 

Fa :. Hydrobiidae           

  

 Cyprinidإلى داخل عضالت سمكة من مجموعة   Cercariae داخل كبد القوقع  

  

     إلى كبد االنسان أو 
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       Metacercaria القطط اوالكالب                               عند تناول األسماك المصابة                    

  

 

  Heterophyesجنس هتروفا     -3

النسووان والقطووط والكووالب والثعالووب ولربمووا غيرهووا موون الحيوانووات التووي تقتووات علووى ا .heterophyes Hيتطةوول نوووع منووه 

في األقسام الوسطى من األمعار الدقيقة وهي منتشرة على نطاق واسع في كثيور مون األقطوار  ةباالسماك .تعي  الديدان البالا

 الشرقية 

 

 

 

 دورة الحياة 

             

Sporocysts          Miracidia     ةقس داخل جسم قوقع             تخرك مع الاائظ                  البيو  ت 

                                                 Pirenella conica 

                                                                                          

 

Rediae   cercariae  وتتكيس على حراشف أو زعانف أو غالصم أو           لقوقع تترك ا  

 عضالت اسماك معينة                         

 

 

             Metacercariae         األسماك المصوابة    عند تناول                        إلى األمعار الدقيقة لإلنسان وغيرها  

                                                        

 

 

   Schistosomaجنس شيستو سوما  -4

 ومن أنواعه المألوفة :  Bilharzنسبة لمكتشةها .العلم األلماني   Bilharziaويسمى ايضاً بلهارزيا 

1- S. haematobium :-  ويصيب الجهاز البولي لالنسان 

2- S. mansoni :- ود ايضاً طةيلي في أمعار االنسان وقد يصيب القر 

3- S. japonicum :-  ًيصيب أمعار االنسان وقد يوجد في األبقار والماعل والخنازير والكالب والقطط ايضا 

وسنشوورح النوووع الووذي يسووبب موور  البلهارزيووا أو عبووول الوودم ع فووي اإلنسووان وهووو منتشوور فووي جنوووب غوورب أسوويا وإفريقيووا 

  Dioeciousن منةصلة ومدغشقر والشرق األوسط تكون األجنا  في هذه الديدا

 

 دورة الحياة

 

   مع بول المصاب              البيو                   Miracidiaتسبح وبعد                 Buliunsإلى كبد قوقع 

truncates                    24  ساعة 2/1وبعد                     ساعة 

 

 

Sporocysts  Daughter sporocysts     Cercariae                   إلووى اإلنسووان عوون طريووق اختووراق

 الجلد والوصول إلى األوعية الدموية المثانية 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          - 21 -  

  السابعةالمحاضرة 
                                                         

   Cestodaصنف الشريطيات  -ك

   Taeniaتينيا   -1

 -ثمة نوعان شائعان منه هما:

   T. soliumوليوم تينياس -أ

  T. saginataتينيا ساجيناتا  -ب

محواط بأربعوة محواجم  Scolexتعوي  الديودان البالاوة فوي أمعوار اإلنسوان يتوألف الجسوم مون رأ  صواير  -:T. solium  -أ

د التي تلدا Proglottidsالكايتينية يتصل الرأ  بعنق صاير فسلسلة من القطع الجسمية  Hooksومتوك بهالة من الكالليب 

 اتساعاً من اإلمام إلى الخلف بالتدرك ذلك الن القطع الخلةية تتكون قبل القطع األمامية .

الجهاز الهضمي معدوم ويتم امتصاص المواد الاذائية عن طريق جدار الجسم يتكون الجهاز العصوبي مون دمواغ صواير يقوع 

عشورة حبوال عصوبية طوليوة اثنوان ظهريوان  كوذلك هفي الرأ  وتمتد منه بضعة أعصاب إلوى أجولار الورأ  نةسوه وتنشوأ منو

ومثلهما بطنيان وثالثة على كل جانب من جانبي الجسم .ترتبط هذه الحبال العصوبية الطوليوة ببعضوها فوي كول قطعوة جسومية 

بواسووطة خيوووط عصووبية مستعرضووة .الجهوواز االبوورازي قوامووه خاليووا لهبيووة تتصوول بقنوووات دقيقووة تووؤدي بوودورها إلووى قنوواتين 

جانبي الجسم ثمة قناة مستعرضة تصل بين القناتين الرئيسيتين في نهاية كل قطعة جسمية .اما الةتحة االبرازية  رئيسيتين في

 فتقع في مؤخرة الدودة .والدودة خنثيه 

 

 دورة الحياة :

 البيضة وفي داخلها                           يتناولها الخنلير      جدار األمعار     األوعية الدموية  

 جنين سداسي األشواك                        في العضالت  

 

 

 

Cysticerci   إلى أمعار اإلنسان عند تناول 

 اللحم غير المطبوخ  ديدان مثانية 

 

دودة شريطية أخرى تعي  متطةلة في أمعار اإلنسان اما أجنتهوا فتتكويس فوي أجسوام المواشوي بودالً مون  -:T. saginata -ب

 الخنازير 

  -لجدول االتي يبين الةروق البارزة بينهما :وا

 

T. saginata                 T. solium                        
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 أمتار وقد يصل احيانا 6إلى  4.5يبلغ طول الدودة قرابة . 1

 متر   15   ً

 قطعة اويليد  1000تتكون الدودة من . 2

   Hooksالرأ  خالي من الكالليب .3

كل جانب من جانبي الرحم كفي القطع الناضجة (  تنمو على. 4

 فرع رئيسياً  30-14حوالي 

 المضيف الوسطي هو المواشي . 5

 أمتار  3طولها حوالي . 1

 900- 800يتووراوح عوودد القطووع الجسوومية بووين . 2

 قطعة 

  Hooksالرأ  متوك بهالة من الكالليب . 3

 7تنشووأ علووى كوول جانووب موون جووانبي الوورحم موون . 4

 روع رئيسية ف 14إلى 

 المضيف الوسطي هو الخنازير . 5

 

 

 

 

 

  Echinococcusجنس ايكانوكس   -2

( .تشوبه التينيوا مون   Taenia echinococcusككان يعرف فوي السوابق بأسوم  E.granulosusويضم بضعة أنواع أهمها  

  Scolexسم هذا الطةيلي من رأ  صواير ملم .يتألف ج 8حيا التراكيب الداخلية إال أنها صايرة جداً إذ التليد طولها على 

تلداد حجماً من اإلمام إلى الورار .تعي  الديدان البالاة فوي أمعوار   Proglottidsوعنق صاير وثال  أو أربع قطع جسمية 

 دودة بالاة  100الكالب وأمثالها من أكالت اللحوم كالثعالب والذئاب .وقد يأوي مضيف واحد أو أكثر 

  -دورة الحياة :

Hydatia cysts     بيضة    800-500تحوي من              في الكبد   إلى اإلنسان والمواشيGravid  

 القطع  األكيا  المائية 

 مع غائظ الكالب وغيرها      الحبلي     

 

 كل كيس يحوي إعداد  

 حجم برتقالة        يستمر بالنمو إلى إن   Larval scolices أكيا  ثانوية

 أو اكبر           يبلغ حجم الكيس  الرؤ  اليرقية  ة من هائل 

 

 

 

 لتر  12-11في األمعار تنمو إلى ديدان بالاة                إلى الكالب               ويحوي من       

 من السوائل        

 

 أهمية الديدان المسطحة 

 
 Cestodaو الشووريطيات  Trematodaن امووا المنخرمووات أهميووة تووذكر لحيوواة اإلنسووا  Turbellariaلوويس للديوودان الحوورة 

الطةيلية فقد عمت إخطارها العالم بأسره فأصابة اإلنسان باالوبسثوركس والهيلوفايس والبلهارزيا والتينيا واألكيوا  المائيوة 

 إن هي اال أمثلة قليلة لحاالت مرضية كثيرة ناهيك عن اإلصابات العديدة بين الحيوانات المةيدة .

 

  Ascheliminthesشعبة العظمى الديدان الكيسية  ال
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تضم الديدان الكيسية خليطاً من الحيوانوات التوي تختلوف أصوولها وتركيبهوا اختالفواً كبيوراً وموع ذلوك فأنهوا تشوترك فوي بعوض 

موى ورد صةات اليمكن تجاهلها بسهولة أهمها وجود التجويف الجسمي الوهمي لذا يمكن جمع هذه الالفقريات فوي شوعبة عظ

مجاميعها إلى مراتب الشعب على مانسير علية هنا اوضمها إلى شعبة واحدة مؤلةة من عدد من األصناف دونما إخالل كبيور 

م يتركب  1910عام  Ascheliminthesأول من صاغ االسم الديدان الكيسية   Groben.كان كروبن  ةبأوضاعها التصنيةي

 وتعني دودة  Helminthesمعناها كيس أو مثانة  Askos -هذا االسم من كلمتين إغريقيتين :

 

 المميزات العامة للديدان الكيسية 

 

 حيوانات دودية الشكل ثالثية الطبقات لها تجاويف جسمية وهمية. -1

 تتناظر تناظراً جانبياً وتحيط بأجسامها طبقة من الكيوتكل  -2

  ظاهريتعقيل التام .وبوجود في بعض المجاميع  التعقيلانعدام ظاهرة  -3

 تكون نهاية الجهاز الهضمي مةتوحتي بالةم والمخرك ماعدا شعبة فكية األفواه التي ينعم فيها المخرك  -4

 أجهلة خاصة للتنةس أو الدوران  دالرأ  مضمور بعض الشئ وال توج -5

 قوامه خاليا أو بصالت لهبية  Protonephridiumوجود جهاز نةريدي أولي  -6

ج عصوبي يحويط بالقسوم األموامي مون القنواة الهضومية ويمتود منوه حوبالن يتكون الجهاز العصوبي مون كتلوة مون نسوي -7

 عصبيان طوليان أو أكثر 

 تكون األجنا  في الديدان الكيسية منةصلة عادة ماعدا بعض الشواذ      -8

 

  Ph.Rotiferaبة الدوالبيات كالعجليات ( عش -1

ملوم  3جهريه في األغلب األعم واليليد طوول الجسوم عون تعتبر الدوالبيات من اصار الحيوانات عديدة الخاليا حجماً .فهي م

نووع يعوي  معظمهوا فوي الميواه العذبوة ويقطون بعضوها البحوار .تسوبح  1800إال في أنواع قليلة تتكون هذه الشوعبة مون قرابوة 

بهيوة مسوتعمرات  الدوالبيات منةردة وبصورة حرة إال إن عدداً من أنواعها ما يكون ثابتواً كجالسواً ( كموا إن عودداً اخور يعوي 

.تكون هذه الحيوانات شةافة عادة غير إن تلون القناة الهضمية يضوةي علوى بعضوها لونواً اخضوراً أو احمور أو برتقاليواً اوبنيواً 

.الجسم اسطواني نسبياً أو طويل ورفيع أو يشبه الكويس فوي مظهورة ويتكوون مون جولر إموامي وجوذع كبيور وقودم نهائيوة ذات 

من األهداب يساعد الحيوان فوي السوباحة   Coronaن الجلر األمامي كالرأ ( ملوداً بأكليل أو تاكمهمازين أو إصبعين.يكو

جذب الدقائق الاذائية إلى الةم .تبدو حركة أهداب اإلكليل وضرباتها المتنافسة وكأنها دوالب دوار لذا سوميت هوذه الحيوانوات 

م بووأفراز مووواد مخاطيووة تسوواعد علووى التصوواق الحيوووان باألجسووام بالوودوالبيات أو العجليووات .توجوود فووي القوودم غوودد سوومنتية تقووو

مبيض واحد أو مبيضان اما الذكور فلها  ااألخرى .األجنا  منةصلة في الدوالبيات وتكون اإلنا  اكبر حجماً من الذكور وله

مون  ناألنثوى طورازي خصية واحد .التكاثر العذري شائع بين هذه الحيوانات ولم يعثر على الذكور في بعوض األنوواع. تضوع 

 -البيو  هما:



                                                                                          - 24 -  

 ين موجحبيو  صيةية : تكوون قشوورها رقيقوة وتنموو عوذرياً أي مون غيور إخصواب .تقوع البيوو  الصويةية بودورها فوي  -أ

 احدهما صاير وتنشأ منه الذكور واألخر كبير تتكون منه اإلنا  

غيور المناسوبة .تنموو البيوو  الشوتوية قشورها سميكة وتتصف بقدرة فائقة على تحمل الظروف البيئية  -بيو  شتوية : -ب

بعد اإلخصاب وال ينشأ منهوا سووى اإلنوا  .تكوون اإلنوا  عنود الةقوس مشوابهة للحيوانوات البالاوة وتبلوغ النضوج الجنسوي بعود 

بضعة أيام من النمو.اما الذكور فتكون ناضجة جنسياً عند خروجها من البيضة .تةقس بيو  الدوالبيات الثابتة عن كيرقات( 

 ح بصورة حرة .وتستقر بعد لتلتصق بايرها من األجسام وتنمو إلى حيوانات ثابتة تسب

 

 يمكن تقسيم الدوالبيات إلى صنةين وخمس رتب على النحو التالي :-تصنيف الدوالبيات :

  Digonontaصنف ثنائي المبايض  -أ

 تمتلك األنواع المنتمية إليه مبيضين ويقسم إلى رتبتين هما 

   Seisonideaات رتبة السيسوني -1

      Bdelloideaرتبة العلقيات  -2

  Monogonon taصنف أحادي المبايض  -ب

 تمتلك أنواعه مبيضاً واحد  ويقسم إلى ثال  رتب وهي :

   Flosculariaceaرتبة فلوسكيو الرياسيا  -1

    Collothecaceaرتبة كولوثيكاسيا  -2

     Ploimaرتبة بلويما  -3
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 الثامنةلمحاضرة ا

 نموذج من الدوالبيات 

 Philodinaفيلودينا  جنس  -

الرأ  متموك بأكليل وتنتهي القدم بشعيتين كمهمازين( تنةتح في نهايتيهما الادد القدمية .يقع الةم إمام العينين ويتحور البلعوم 

إلى عضو مضغ كبير .يتصل البلعوم بمعدة واسعة عن طريوق مورئ قصوير. تقوع الاودد الاودد الهضومية بوين المعودة والبلعووم 

بعض غدداً لعبية ويقسمها آخرون إلى غدد لعابية وأخرى معدية ( .تكون األمعوار قيصوره نسوبياً وتنتهوي بوالمخرك كيسميها ال

المشترك ايضاً تمتد على كل جانب من جانبي الجسم انيبيبة نةريديوة تتصول بعودد مون الخاليوا اللهبيوة مون وبالمثانوة مون جهوة 

يعي  في قعر المياه الضوحلة عوادةً  P.roseolaفلودينا نوع احمر اللون  أخرى .تصب المثانة بالمخرك المشترك .ينتمي إلى

 ويكسب القاع لوناً احمر إذا وجد بأعداد كبيرة 

 

  Ph:.Gastrotrichaجنس هدبية البطن   -2

انوات نوع من الحيوانات المجهرية تحاكي االبتدائيات الهدبية في شوكلها .تعوي  هوذه الحيو 400تتألف هذه الشعبة من حوالي 

فوي الميواه العذبووة والمالحوة وتكثوور عوادةً بووين الطحالوب ومووا تقتوات بهووا مون فضووالت كموا أنهووا تتاوذى علووى البكتريوا والوودياتوم 

فيكون أملس أو ملخرفاً بالحراشف أو األشواك  أو الكالليب .ثمة  يواالبتدائيات تنتظم في صةوف طولية .اما السطح الظهر

 ول الجسم أو تقتصر على فرعي الشوكة الذنبية الصقة تقع على امتداد ط أنابيب

 

  Ph:.Gnathostomulidaشعبة الةكيات كفكية األفواه ( -3

م .تضم هذه الشعبة  1956تعتبر فكية األفواه من احد  الشعب الالفقرية اذ لم تجد سبيلها إلى المنشورات العلمية اال في عام 

ى البكتريا والةطريات رمال المياه البحرية الضحلة وتمتاز بقودرتها الةائقوة نوع من الديدان الصايرة التي تعي  عل 80قرابة 

على تحمل النقص باألوكسجين بل وحتى انعدامه كلياً.الجسم مهدب ويميل إلى االستطالة ويكون خطياً في بعض األنواع .اما 

م بالجهوة البطنيوة خلوف الورأ  ملم .يصل الرأ  بالجذع بواسوطة تخصور ضوحل كعنوق( ويقوع الةو 1معدل طوله فيقترب من 

توجد على الشةة السةلى صةيحة مشطيه ويقع في تجويف الةم زوك مون الةكووك الجانبيوة المسوننة. القنواة الهضومية خاليوة مون 

 فتحة المخرك كما هي الحال في الديدان المسطحة 

 

    Ph: Nematodaشعبة الديدان الخيطية  -4

نووع تعوي  الديودان الخيطيوة فوي  10000ن الكيسية إذ عرف منها حتوى االن أكثور مون تمثل هذه الحيوانات اكبر شعب الديدا

مختلف إنحار العالم من األصقاع القطبية إلى المناطق االستوائية .توجود األنوواع حورة المعيشوة فوي التربوة وفوي الميواه العذبوة 

ومرتةعات الجبال وأعمواق المحيطوات وهوي تمتواز وفي البحار وتنتشر في جميع البيئات بما فيها الصحاري والينابيع الحارة 

مليون دودة خيطية في متر مربع واحد من أطيان القاع فوي احود السوواحل  4,4بوفرتها النسبية الهائلة فقد عثر على أكثر من 

 سان البحرية اما األنواع الطةيلية فهي األخرى كثيرة وتصب في مختلف المجاميع النباتية والحيوانية بما فيها اإلن
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 تصنيف الديدان الخيطية :

     Aphasmidaصنف الالفاسميديا  -أ

 يكون الجهاز االبرازي اثرياً أو  phasmidsة الحسية الذنبية المسماة ادوجود العدم  يمتاز هذا النوع

حورة إال إن  ير تام النمو للذكور هلب أو شوكة تناسلية واحدة عادة تعي  الاالبيوة العظموى مون أنوواع هوذا الصونف بصوورةغ

 عدداً من األنواع يكون طةيلياً يقسم الالفاسميديا إلى رتبتين هما:

   Trichurataرتبة شعرية االذناب   -1

   Dioctophymataرتبة دايوكتو فايماتا   -2

 

   phasmidiaصنف الةاسميديا  -ب

ب للحوووافل الكيماويووة ( األجهوولة تكووون الاوودد الحسووية الذنبيووة موجووودة كتتووألف كوول غوودة موون خليووة واحوودة ويعتقوود أنهووا تسووتجي

االبرازية  نامية وللذكور شوكتان تناسليتان عادة يضم هذا الصنف معظم الديدان الخيطية الطةيلية اموا انواعوه الحورة فتعوي  

 في التربة في اغلب األعم .

 -يقسم الةاسميديا إلى الرتب الخمس التالية :

   Rhabditataرتبة القضبانيات  -1

    Ascaridataرتبة المعويات  -2

    Strongylataرتبة المكتنلات  -3

    Spirurataرتبة الملةوفات  -4

    Camallanataرتبة كماالناتا    -5

 

 نماذج من الديدان الخيطية :

  Aphasmidaصنف  -أ

  G.Trichinellaجنس ترايكينيال 

صورة طةيلية فوي االنسوان والخنوازير الذي يعي  ب T.spiralis.ومن أهم أنواعه   Trichinaويسمى ايضاً بدودة التراخينا 

والقطط والكالب والجرذان وغيرها من أكالت اللحوم .تقطن الديدان البالاة األمعار اما يرقاتها فتوجد في عضالت المضيف 

ملم ويبلغ عرضها قرابوة  4.2.5ملم اما اإلنا  فيتراوح طولها بين  0.05ملم وعرضها  1.5نةسه .يبلغ طول الذكور حوالي 

 ملم .يكون البلعوم في كال الجنسين طويالً اذا يبلغ طوله في اإلنا  حوالي ثلا طول الجسم وفي الذكور ثلثيه . 0.1

 

   Class:. Phasmidia -ب

   G:.Turbatrixجنس تورباتريكس  -1
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لوغ طوول ل يبخوالنوه يعوي  بصوورة حورة فوي ال  Vinegar eelل خوويعورف عوادة بثعبوان ال  T.acetiومن أنواعه المألوفوة 

.إذا إن البيووو    Ovoviviparousولوووده –ملووم علووى التوووالي تكووون اإلنووا  بيوضووة  2.0و 1.5الووذكور واإلنووا  حوووالي 

 المخصبة تةقس داخل الجسم 

   G:.Ascarisجنس اسكار   -2

أو السولبوح  ويعرف محلياً بدودة البطن A.Lumbricoidesوفيما يلي شرح لنوع منه يعي  متطةالً في أمعار االنسان وهو 

سوم .تكوون النهايوة 0.3سوم 20سوم اموا الوذكور فيكوون طولهوا قربوة  0.5سوم وقطرهوا 30أو الصةر يبلغ طول اإلنوا  حووالي 

الخلةية للذكر معقوفة باتجاه الناحية البطنية من الجسم وبهذه الصةة يمكن التةريق بين ذكور وإنا  اإلسكار  تقوع فتحوة الةوم 

بطنيوان  –م الدودة وتحيط بهوا ثوال  شوةه : أحوداها ظهريوة مون حيوا الموقوع واألخريوان جانبيوان في النهاية األمامية من جس

يتصل الةم ببلعوم عضلي يقوم بامتصاص المواد الاذائيوة مون المضويف وبودفعها إلوى أمعوار مسوتقيمة شوريطية الشوكل تنتهوي 

  Cloacaهضمي والتناسلي في الذكور بةتحة واحدة خرك الكائنة بالقرب من نهاية الجسم .يشترك الجهاز المبدورها بةتحة ال

 

   G:.Ancylostomaجنس انكلستوما   -3

أو الودودة الةقموار أي عوجوار الةوم الن   Hook wormالمعروفه بالدودة الشصوية   A. duodenaleومن أنواعه المشهورة 

الاة متطةلة في أمعار اإلنسان حيا تموتص الودم بعود مقدمة الجسم تكون منحنية قليالً باتجاه الناحية الظهرية تعي  الديدان الب

إن تملقت األوعية الدموية بواسطة ثالثة أزواك من عاألسنانع المايتينية .تخرك البيو  مع غوائظ المضويف وعنودما تتووفر 

فتصول  لها الظروف المالئمة كمن حرارة ورطوبة ( تةقس في الاائظ أو التربة عن يرقات صايرة تشق طريقها خوالل الجلود

األوردة الدموية .تنتقل اليرقات مع الدم إلى القلب ثم إلى الرئتين وتخترق الممرات الهوائية فتبلغ القصبات الهوائية ثم البلعوم 

 فاألمعار حيا تنمو إلى ديدان بالاة .

   G:.Wuchereriaجنس وشريديا   -4

يكون هذا النوع واسع   W. bancroftiوهو   Elephantiasisومن أنواعه المألوفة الطةيلي المسبب لدار الةيل في اإلنسان 

االنتشار في المناطق االستوائية عادة .تعي  الديدان البالاة في الادد والقنوات اللمةاوية وقد تعمل إعداد غةيرة منها على سود 

 الممرات اللمةاوية  فتظهر حاالت متطرفة من ورم اإلطراف وكيس الصةن وأعضار أخرى 

 

  ph:. Kinorhynehaتحركة الخرطوم شعبة م -5

نوع الحيوانات البحرية الصايرة .يتراوح طول الجسم  100وتتألف من حوالي   Echinoderaتسمى ايضاً شوكيه األعناق 

. تقوع القطعتوان األولوى   Zonitesملوم تقريبواً ويتقسوم فيوه الكيوتكول بوضووح إلوى عودد مون القطوع أو المنواطق  1و 1.2بوين 

الرأ  والعنق على التوالي . اما الجذع فيحوي إحدى عشر قطعة .تنقسم كل قطعوة مون القطوع الكيوتكليوة البطنيوة  والثانية في

بدورها إلى صةيحتين أو ثال  وتوجد على القطع الكيوتكلية الظهرية أشوواك مقوسوة .يقوع الةوم فوي نهايوة مخوروط قابول للمود 

داخوول الحلقووات الجذعيووة األماميوة لووذا سووميت هووذه الشووعبة متحركووة والسوحب كمووا يمكوون سووحب الوورأ  برمتوه داخوول العنووق أو 

 الخرطوم  ثمة هالة من األشواك تحيط بالرأ  وتكون منطقة الةم محاطة بعدد من القليمات القمية 
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   Ph:.Nemakomorphaشعبة الديدان الشعرية  -6

ملوم  1سوم اموا قطوره فوال يليود علوى  40م قرابوة نوع من الديدان الطويلة يبلغ طول الجسو 130تتكون هذه الشعبة من حوالي 

عادة .وقد أوحى هذا الشكل الطويل والرفيع للبعض في السابق بأن هذه الديدان تتولد ذاتياً ك تلقائيواً ( مون شوعر إذنواب النخيول 

معيشة اموا تكون الحيوانات البالاة حرة ال hair wormsأو ديدان الشعر  Horseheir wormلذا سميت ديدان شعر الخيول 

صاارها فتتطةل على المةصليات .يوجد شبه كبير بين هوذه الشوعبة وشوعبة الديودان الخيطيوة مون حيوا شوكل الجسوم وبسواطة 

الجهاز العضلي واختةار ظاهرة التعقيل ولكن ثمة ظروف مهمة بين الشعيتين : فللديدان الشعرية حبل عصبي واحد كيمتد في 

حل اما الخطان الجانبيان كواحياناً الخط الظهري ايضاً( وجهاز اإلبراز فال وجوود لهوا الناحية البطنية ( وجهاز هضمي مضم

  Cloacaفي الديدان الشعرية .األجنا  منةصلة وفي كال الجنسين تنةتح القناة التناسلية والقناة الهضمية في مخرك مشترك 

 

 أهمية الديدان الكيسية 

 

ة يجودر ذكرهوا فوي ضوور المعلوموات المتووفرة عنهوا فوي الوقوت الحاضر.سووى ليست لشعب الديدان الكيسوية أهميوة اقتصوادي

أهميتها في األنظمة البيئية واالستةادة من بعضها كاذار ألنواع معينة من اإلحيوار المائيوة المةيودة .اموا الطةيليوة منهوا والسويما 

 بات والحيوانالن الديدان الخيطية فتسبب إمرا  خطيرة في اإلنسان فضالً عن إضرارها الجسيمة في
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 التاسعةالمحاضرة 

 
 

   Annelidaشعبة الديدان الحلقية   
 

 في مطلع القرن التاسع عشر وأطلق  vermes  رياأول من علل الديدان الحلقية من الخليط الالفق  Lamarckكان المارك 

 التي تعني حلقة صايرة  Anellusالمشتق من الكلمة الالتينية  Annelidaعليها اسم 

 

 لعامة للديدان الحلقية المميزات ا
متشوابه تقريبواً وقود تنودمج الحلقوات  Segments or metameresديودان طويلوة وتتوألف أجسوامها مون حلقوات أو عقول  -1

 ببعضها أو تتحور أو تتخصص للقيام بوظائف معينة 

  schizocoedleالقي ةمن النوع االن Coelomتمتاز الديدان الحلقية بوجود تجويف جسمي حقيقي  -2

 من :    ن جدار الجسم عادة كابتدار من الخارك إلى الداخل (يتكو -3

 طبقة رقيقة من الكيوتكل  -أ

 البشرة  -ب

 طبقة العضالت الدائرية  -ك

 عدة حلم من العضالت الطولية -د

 عدد من األلياف العضلية المائلة  -هـ

   septaتوجد بين الحلقات الجسمية المتجاورة أغشية عضلية رقيقة  -4

 ية بين الةم والمخرك عبر حلقات الجسم المتتالية تمتد القناة الهضم -5

   setae or chaetaeتوجد في اغلب الديدان الحلقية أهالب كايتينية   -6

 يتم التنةس عن طريق جدار الجسم .وتوجد في بعضها أنواع مختلةة من الاالصم  -7

  Nephridiaيوجد في كل حلقة جسمية عادة زوك من األعضار االبرازية المعروفة نةريديا  -8

    Prostomiumتقع إمام الةم حلقة منةردة تسمى بروستوميوم  -9

 

 تصنيف الديدان الحلقية 

 نوع .ونقسمها إلى األصناف االربعة التالية :. 7000تضم شعبة الديدان الحلقية حوالي 

  Archiannelidaصنف الحلقيات القديمة   -أ

ن الحلقية ريثما تتوفر المعلومات الكافيوة عون عالقاتهوا التطوريوة ديدان صايرة ذات أصول متباعدة نضعها في مستهل الديدا

 ومواقعها التصنيةية تمتاز إفراد هذا الصنف بالمميلات التالية:

 تكون البشرة مهدبة  -1

   Parapodiaعدم وجود اللواحق الجانبية المسماة أشباه اإلقدام  -2

 ر واضحة المعالم يحلقات الجسم قليلة أو غ -3

 اصلة بين الحلقات المتتالية مختللة عادة أو تكون مةقودة تماماً تكون الحواجل الة -4

تتوألف الحلقوات القديموة مون حووالي  Trochosphereأو   Trochophoreتنشأ من البيوو  المخصوبة يرقوات دوالبيوة  -5

  Nerillaو   polygordiusستة أجنا  أشهرها 
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   polychaetaصنف عديدة االهالب  -ب

 ومن ابرز مميلاتها :

ود زوك من اللواحق الجانبية غير المةصلية على كل حلقة من حلقات الجسم تقريباً تسمى هذه اللواحوق  أشوباه اإلقودام وج -1

Parapodia  وتكون ملودة بعدد كبير من االهالبsetae or chaetae  . البسيط أو المركبة أو كليهما 

 واللوامس   Tentaclesت عدد من المجسا  prostomiumيقع على الحلقة الكائنة إمام الةم  -2

تكون األجنا  منةصلة عادة ويتم اإلخصواب بوحوه عوام خوارك الجسوم.اما البيوو  المخصوبة فوتةقس عون يرقوة دوالبيوة  -3

 تسبح بصورة حرة بعض الوقت ثم تنمو إلى دودة بالاة .بأضافة حلقات جديدة إلى مؤخرة الجسم بالتدرك  

 -يمكن تقسيم هذا الصنف إلى ثال  رتب وهي:

  Errantiaرتبة الجوالة  -1

   Seaentariaرتبة الجالسات  -2

   Myzostomariaرتبة ممصية االفواه  -3

 

   Oligochaetaصنف قليلة االهالب  -ك

 ومن صةاتهُ :

 روزة في جدار الجسم اعدم وجود اإلقدام اما االهالب فتكون قليلة نسبياً وم -1

 يكون الرأ  خالياً من المجسات واللوامس  -2

اموا البيوو  المخصوبة فتوضوع فوي شورنقة  Cross-fertilizationويحصل اإلخصاب بين دودتوين إفراده خنثيه  -3

Cocoon  . ويكون النمو مباشرة أي دون المرور بدور يرقي 

 ويقسم هذا الصنف إلى ثال  رتب ايضاً وهي :

   Plesioporaرتبة قليليه الةتحات  -1

   Prosoporaرتبة أمامية الةتحات  -2

  Opisthopora رتبة خلةية الةتحات -3

   Hirudineaصنف العلقيات  -د

 تمتاز أنواع هذا الصنف بمايلي :.

يكون الجسم قصير نسبياً ويتألف من عدد ثابت من الحلقات أو العقول.وتكون هوذه العقول مقسوومة مون الخوارك إلوى  -1

   Ringsعدد من الحلقات الثانوية 

 ةي يكون الجسم ملود بمحجمين عادة احدهما إمامي واألخر خل -2

  Canthobdellaعدم وجود اإلقدام .تكون االهالب الكايتينية معدومة كماعدا بعض الشواذ كالجنس  -3

وتوضووع البيووو  المخصووبة فووي شوورنقة  Cross-fertilizationالعلقيووات خنثيووه يحصوول اإلخصوواب بووين دودتووين  -4

Cocoon  ويكون النمو مباشراً .كما هو الحال في صنف قليل االهالب 

 نف هو األخر إلى ثال  رتب وهي :.ويقسم هذا الص
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  Acanthobdellidaرتبة العلقيات الشوكية  -1

   Rhynchobdellidaرتبة العلقيات الخرطومية  -2

   Cnathobdellidaرتبة العلقيات الةكية  -3

 

 األعضاء العقلية في الديدان الحلقية 

 

  Segmental organsسمى األعضار العقلية انابيب تتكرر في الحلقات الجسمية ت  Polychaetaتوجد في عديدة االهالب 

تقع هذه األنابيب في نوعين :أولهموا اكتوودرمي األصول ويقووم بطورح السووائل االبرازيوة إلوى خوارك الجسوم ويسومى نةريوديا 

Nephridia   اما النوع الثاني يقوم بنقل الخاليا التناسلية كالكميتان إلى الخارك ويسمى األنابيب الجوفية.Coelomoducts 

تتضارب اآلرار حول أصل النوع األخير من األنابيب فيرى البعض أنها تتكون الطبقة الميلودرمية ويذهب آخرون إلى أنها 

 من طبقة االكتودرم ويميل فريق ثالا إلى االعتقاد بأنها تنشأ من االكتودرم والميلودرم معاً 

 

   Nephridia -اوالً:

 -نوعين.هما : اوتكون بأشكال وتراكيب مختلةة نذكر منه

بنهايووة مالقووة موولودة بعوودد موون   Coelemتنتهووي بووالجوف الجسوومي  -:  Protonephridiumبروتونةريووديوم   -1

الشبيهة بالخاليا اللهبية .غير إن الخلية األنبوبية تمتلك سووطاً واحوداً وقود تتكوون مون  Solonocytesالخاليا االنبوبية 

مكسووة مون الخوارك بأهوداب تعمول علوى إداموة حركوة السووائل الجسومية   Glomeruliتجمع الخاليا األنبوبية كريوات 

 حولها 

اليقتصر وجود   Nephrostomeوتنةتح في الجوف الجسمي بةوه مهدبة  -: Metanephridiumميتا نةريديوم   -2

ات .غير انه يتحور هذا النوع من النةريديا على صنف عديدة االهالب وحده وإنما يوجد ايضاً في قليل االهالب والعلقي

 كثيراً في الصنف األخير فتنسد فوهته الداخلية في اغلب األحوال   

 

 ــ ارتباط النةريديا باألنابيب الجوفية 

تلووتحم النةريووديا باألنابيووب الجوفيووة بوودرجات متةاوتووة .فقوود تلتحمووان جلئيوواً وتنقسوومان إلووى الخووارك بةتحووة واحوودة أو تنوودمجان 

 -وتصبحان أنبوبة واحدة  واليك بعض األمثلة :ببعضهما اندماجاً كلياً 

وفيووه يلووتحم األنبوووب الجوووفي بالبروتونةريووديوم وينةتحووان إلووى  -:Protonephromixiumاالنوودماك البروتونةريوودي  -1

 الخارك بةتحة واحدة دون إن يطرأ تاير على نهايتيهما في الجوف الجسمي 

وهو حالة التحوام األنبووب الجووفي بالميتانةريوديوم واشوراكهما فوي  -:  Metanphromixiumاالندماك الميتا نةريدي  -2

 فتحة خارجية واحدة .اما في الجوف الجسمي فيحافظ كل من العضوين على فوهته 
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وفية يندمج األنبوب الجوفي بالنةريديوم اندماجاً  -: Mixonephrium or Nephromixiumاالندماك النةريدي التام  -3

 واباً واحدا لهُ فتحة واحدة في الجوف الجسمي وفتحة أخرى في جدار الجسم كلياً فيكونان انب

 

 نماذج من الديدان الحلقية 

 

     G:. Polygordiusبوليكورديو     -أ

سوم تعوي  عوادة فوي الرموال تحمول البروسوتوميوم زوجواً مون  4ا يليد طولها على مديداناً بحرية صايرة قل سيضم هذا الجن 

جد على جانبيها حةرتان حسيتان مهدبتان ينةتح الةم في الجهة البطنية من أول حلقوة جسومية ويقوع المخورك المجسات كما وتو

 في نهاية الدودة

   Polychaeta صنف عديدة االهالب  -ب

  G:. Nereisير  ن -1 

فوي سوواحل الخلويج يكثر وجوودة  الذي  Paranerillaبالجنس ينتمي إلى جنس نير  أنواع عديدة وهو قريب الشبه والصلة 

(يوجود فوي كول   Intertida zoneالعربي كيمكن العثور على إفراده في الرمال أو تحت الصخور بوين صودي المود والجولر 

.تسوتخدم هوذه اإلقودام فوي المشوي والسوباحة والتونةس   parapodiaحلقة مون حلقوات الجسوم تقربيواً زوك مون اإلقودام الجانبيوة 

 -: وتتكون من األجلار التالية

  Dorsal cirrusذؤابة ظهرية  -1

  Ventral Cirrusذؤابة بطنية  -2

   Notopodiumقطعة لحمية ذات فصين تكون القسم الظهري من القدم وتسمى  -3

  Neuropodiumقطعة لحمية مسطحة ذات فصين ايضاً تكون القسم السةلي من القدم وتدعى  -4

 عدد من االهالب الكايتينية المركبة أو المةصلية  -5

 التي تسند القدم من الداخل  Aciculaتراكيب االبرية زوك من ال -6

  

   G:.Marphysaمرفيسا   -2

يكون الالمسان ملتحمان أسوة بالنوعين السوابقين ثموة خمسوة مجسوات لمسوية طويلوة اموا الوذؤابات المجسوية فتكوون معدوموة  

 تختلف اإلقدام الجانبية من حيا الشكل باختالف مناطق الجسم 

    G:.Kuwaitaكويتا   -3

الحلقة الكائنة إمام الةم مخروطية الشكل وذات سطح علوي محدب اما سطحها السةلي فيكون مقعراً بعض الشير .ثموة ثوال  

ة ذؤابات غليظة .تتألف الةكوك العليا من اربع ازواك مون الصوةائح المسوننة عمجسات لمسية مدببة النهاية وينتهي الجسم بأرب

 هما زوك من الصةائح المسننة الملتحمة جلئياً ويكون القسم األمامي منهما متكلساً .اما الةكان السةليان فقوام

   G:.Prionospioبرايونوسبيو  -4
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القطعة الكائنة إمام الةم مسطحة ويوجد في مقدمتها حل ضحل توجد في الناحية الظهرية من مقدموة الجسوم أربعوة أزواك مون 

 ريشي الشكل اما اللوجان الثاني والثالا فيكونان أملسين .الاالصم يكون اللوك األول والرابع منها 

   G:.Magelonaماجلونا   -5

يتألف الجسم من منطقتين هما الصدر والبطن تكون الحلقة الكائنة إمام الةم شبيهة برف  عمسحاةع .يتصول بالحلقوة الجسومية  

قوات الجسوم بمخوروط مخرجوي وزوك مون الوذؤابات المحيطة بالةم زوك من المجسات الطويلوة تنتهوي الحلقوة األخيورة مون حل

 الجانبية 

   Oligochaetaصنف قليل االهالب  -ك

  G:.Lumbricusلومبريكس   -1

الذي يعوي  فوي حةور قريبوة مون سوطح األر    L.terrestrisومن أشهر أنواعه   Earth wormsوهو من ديدان األر  

عليوة موايعيق الحركوة فوي الحةور كاإلقودام الجانبيوة وأعضوار الحوس  .يكون جسوم إفوراد هوذا النووع اسوطواني الشوكل واليوجود

توجد علوى كول حلقوة مون حلقوات الجسوم كماعودا الحلقوة األولوى واألخيورة ( أربعوة أزواك مون األشوواك أو االهوالب  , البارزة

كوون جسوم الودودة البالاوة يقع زوجان منها على جانبي الجسم وزوجان في الناحيوة البطنيوة .يت  Bristles or setaeالكايتنية 

تليود وتحويط بوه مون الخوارك طبقوة رقيقوة مون الكيوتكول .توجود فتحوات بوالقرب مون الحافوة األماميوة لجميوع  قوة اولمن مائة ح

 الحلقات الجسمية 

 

 Hirudineaصنف العلقيات   -د

   G:.Hirudoــ هيرودو  

المياه العذبة كالبورك والجوداول والمسوتنقعات ( كطةيلوي  الذي يعي  في H. medicinalisومن أنواعه الشائعة العلق الطبي 

خارجي على األسماك والضةادع وغيرها مون الحيوانوات الةقريوة المائيوة .يعوي  العلوق علوى الودم  ووجبوة منوه تكةيوه بضوعة 

لديوودان شووهور وقوود يبقووى حيوواً دون طعووام لموودة تربووو العووام وفووي حالووة عوودم توووفر المضوويف الةقووري فأنووه يقوودم علووى ابووتالع ا

حلقة تنقسم من الخارك إلى  وعشرين تسوفيما يلي خالصة بتراكيب العلق الطبي يتكون الجسم من   .والمةصليات الصايرة

 10  اما من الداخل فال توجد حواجل فاصلة بين الحلقات المتتالية .يبلغ طول الجسم حوالي  Annuli مائة حلقة ثانويةقرابة 

يوجد على  .ظهرية والبطنية وله محجمان يقع احدهما في مقدمة الدودة واألخر في مؤخرتهاسم  هو مضاوط من الناحيتين ال

السطحين الظهري والبطنوي ألول حلقوة ثانويوة مون كول حلقوة حقيقيوة صوف مسوتعر  مون الحليموات الحسوية تتحوور خمسوة 

السرك غير واضح في العلق .مامية أزواك من هذه الحليمات إلى عيون صايرة تقع على الناحية الظهرية للحلقات الخمس األ

 تحوي هذه الحلقات الثال  خاليا غدية تعمل على إفراز الشرنقة  12إلى  10الطبي وتقوم مقامه الحلقات 

 

 : فوائدها   أهمية الديدان الحلقية 

 تستعمل أنواع معينة منها كاذار لإلنسان وغيرها من الحيوانات المةيدة  -1

 على تهوية التربة وايصال الرطوبة إليها  حةر الديدان في األر  يساعد -2
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تستخدم مادة الهيرودين التي تتكون في الادد اللعابية في العلقيات تستخدم كمادة مانعة لتخثر الدم كان العلق الطبي  -3

صود أو نقل ةيستخدم في الماضي إلغرا  العضد كسحب الدم من الجسم (غير إن هذه العملية قد تقضي إلى تلو  جرح الم

 عوامل المرضية إليهال

 

 -إضرارها: -ب

 

 Amoebotaeniaتعمل ديدان األر  كمضيف وسوطي لوبعض الطةليوات التوي تصويب الودواجن مثول الودودة الشوريطية  -1

  Syngamusوالدودة الخيطية 

 أصداف المحار فيجعلها غير صالحة لالستعمال  Polydoraيهاجم الجنس  -2

الب ذات االنابيوب الكلسوية علوى األجولار الماموورة مون البوواخر والمنشوأت البحريوة تلتصق أنواع كثيرة مون عديودة االهو -3

فتقلل من سورعتهما وكةائتهموا فضوالً عون الليوادة فوي حمولتهوا واكثور هوذه األنوواع المضورة مون الديودان انتشواراً فوي الخلويج 

   Pomatoleios Kraussiiالعربي هو 

اهالبهووا فووي جلوود االنسووان قتتولوود فيووه التهابووات مؤلمووة كمووا فووي عديوودة االهووالب رز بعووض األنووواع موون الديوودان الحلقيووة اووي -4

   Amphinomidaeالمعروفة بــ 

تهوواجم العلقيووات االنسووان والةقريووات األخوورى المتصوواص الوودم ويقووال إن هووذه الديوودان كانووت مصوودرازعاك كبيوور لجيووو   -5

 ا.نابليون إثنار غلو شمال إفريق
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  العاشرةالمحاضرة 

 

  Arthropodمفصليات )مفصلية اإلقدام ( شعبة ال

 
غلو كافة بقاع الكرة األرضية منها ما على تعتبر هذه الشعبة من أكثر الحيوانات الالفقرية نجاحاً فمرونتها التكيةية ساعدتها 

 تعي  في المياه كالمالحة والعذبة( ومنها ما تكيف للحياة البرية ومنها الطةيلية على غيرها من اإلحيار 

م لمجموعة مون الحيوانوات كانوت  1845أول من صاغ العبارة عمةصلية اإلقدام ع في عام   Von sieboleن فون سيبولد كا

  Arthronمشتقة من كلمتوين إغوريقيتين هموا . Arthropodaتتألف اصالً من القشريات والحشرات والعنكبوتيات والعبارة 

 ارك للشعبة هو عالمةصليات ع ويراد بها قدم .غير إن االسم الد Podsتعني مةصل و

 

 المميزات العامة لشعبة المفصليات 

 
 إلوى   تمتاز أنواع هذه الشعبة بتعقيل خارجي وتناظر جانبي وقد تختلف العقل الجسمية في الحجم والشكل كما أنهوا تميول  -1

 صدرية –ين منطقة راسية تكوين مناطق متميلة مثل الرأ  والصدر والبطن وقد تلتحم المنطقتان األولى والثانية لتكو

ملودة بلوك من اإلطراف أو اللواحق المةصلية يقوم زوك واحد منها على األقول  – بعضها واتكون العقل الجسيمة كلها  -2

 مقام المةكوك عادة 

يكون سطح الجسم كواإلطراف( مكسوا بطبقة كيوتكلية ذات تركيب معقد وفي اغلب األحوال يكون الكيوتكل سلسولة مون  -3

ح الهيكلية الصلبة أو الحلقات .تتصل هذه الصةائح ببعضها البعض بواسطة اغشية مةصلية مرنة ورقيقوة تتويح للجسوم الصةائ

 حرية الحركة 

غالبوواً ماتوجوود فووي المةصووليات أعضووار خاصووة لإلبصووار كعيووون بسوويطة أو مركبووة ( وللمووس كشووعيرات لمسووية حساسووة  -4

ات سمعية أو أعضار التوازن المرتبطة لها ( وللشم كتكون في اللوامس ولوامس( وللتذوق كأعضار فم معقدة( وللسمع كشعير

 عادة( 

تنعدم االهداب انعوداماً تاماًكماعودا المخلبيوات (وتكوون الحركوة بواسوطة جهواز عضولي معقود .تمتود مون الهيكول الخوارجي  -5

 للعضالت  ربروزات نحو الداخل تعمل عمل األوتا

 ةمختوولالً فووي المةصووليات البالاووة ويقتصوور علووى تجوواويف الاوودد التكاثريوو  Coelomيكووون التجويووف الجسوومي الحقيقووي  -6

 واالبرازية 

تتكون القناة الهضمية من ثال  مناطق أماميوة ووسوطى وخلةيوة تكوون المنطقتوان األولوى واألخيورة اكتوودرميتي األصول  -7

تتحوور منواطق القنواة   نشأ من الميلودرمومبطنتان ببطانة كايتينية تنسلخ كلما انسلخ الهيكل الخارجي اما المنطقة الوسطى فت

 الهضمية تبعاً لطبيعة المواد الاذائية التي تقتات بها المجاميع المختلةة من المةصليات 

    Haemocoelsجهاز الدوران مةتوح في المةصليات إذ يجري الدم في فسحات خاصة تسمى التجاويف الدموية  -8

دا المخلبيات( ويتم طرح المواد االبرازية عادة بواسوطة غودد خاصوة ككالاودد التوجد نةريديا حقيقية في هذه الشعبة كماع -9

 الخضر والادد الحرقةية ( اوعن طريق انابيب رفيعة 

 ات أو الرئات الكتابية ك= الكتب الرئوية( يبفتستخدم القص  تتنةس المةصليات المائية بواسطة الاالصم عادة .اما البرية -10

مشابهاً لما هو عليه في الديدان الحلقية .غير إن الدماغ يتكون عادة من اندماك بضوعة أزواك مون يكون الجهاز العصبي  -11

 ثالثة أقسام إمامي ووسطي وخلةي  العقد وقد يتميل الدماغ إلى 

 تصنيف المفصليات 

 
:األول .هوو إن كثورة لقد طرأت والتبرح تطرأ تايرات كثيرة على أنماط وأنظمة  تصنيف الحيوانات المةصلية وذلك لسببين 

من مجموع أنواع الحيوانات المعروفة حتوى أالن (  % 80نوع أي حوالي  923000األنواع المنتمية إلى هذه الشعبة كقرابة 

اما السبب الثاني .فهو سعي العلمار الدؤوب في إماطة اللثوام عموا خةوى مون الصوالت التطوريوة بوين هوذه الكائنوات. فثموة مون 

 -شعبة مستقلة ويقسم باقي المةصليات إلى أربع شعب ثانوية ــ وهي :يعلل المخلبيات في 

 ثالثية الةصوص .1  

 الكالبيات.2  

 القشريات.3  
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 كذوات األطرف غير المتةرعة ( Uniarmia حيدة الةروعو. 4

كذوات الةكوك( .اما  الجمع بين القشريات ووحيدة الةروع في شعبة ثانوية واحدة هي الةكيات –بقصد التبسيط  -بيد انه يمكن 

المخلبيات فيمكن ضمها هي األخورى إلوى المةصوليات ألسوباب كثيورة وبوذلك تتكوون المةصوليات مون الشوعب الثانويوة األربوع 

 التالية 

 المخلبيات وثالثية الةصوص والةكيات والكالبيات 

                                  Subph:- Onychophora -1اوالًــ الشعبة الثانوية المخلبيات   

    Subph:- Trilobitomorpha=(Trilobita) -2الشعبة الثانوية ثالثية الةصوص  -ثانياً 

                                              Subph:- Mandibulata -3الشعبة الثانوية الةكيات  -ثالثاً 

 

   a- class:- Crustaceaصنف القشريات   -أ

    subcl:- Cephaloearida -1لراسيات الصنف الثانوي ا -1

 -ويضم الرتب التالية :  subcl:- Branchiopoda -2الصنف الثانوي غلصمي اإلقدام  -2

 

   or: Anostracaرتبة الالدرعيات       -1

  or: Notostracaرتبة ظهرية الدروع   -2

   or: Conchostracaت رتبة الصدفيا -3

  or: Claobceraرتبة متةرعة اللوامس  -4

 

 -ويضم الرتب االتية : subcl:- Ostracoda -3الصنف الثانوي الدرعيات  -3

   or:- Myodocpaرتبة مايودوكويا  -1

    or:- Podacopaرتبة بودوكوبا       -2

  subcl:- Mystacocarida -4الصنف الثانوي الشةويات  -4

 ويضم الرتب االتية    subcl:- Copepoda -5الصنف الثانوي مجذفي اإلقدام  -5

   or:. Calanoidaرتبة الكالنويات  -1

  or:. Cyclopodaرتبة السايكلوبيات   -2

  or:.Harpacticoidaرتبة الخطافيات  -3

          or:. Lernaeidaرتبة اللرنيات  -4

   Branchiura -6الصنف الثانوي غلصمي اإلقدام   -6

 ويضم الرتب االتية :  subcl:. Cirripedia -7الصنف الثانوي ذؤابي اإلقدام  -7

   or:. Thoracicaرتبة الصدريات   -1

  or:. Acrothoracicaرتبة نهائية الصدور  -2

  or:. Ascothoracicaرتبة كيسية الصدور  -3

  or:. Apodaرتبة عديمة اإلقدام  -4

  or:.Rhizoeephalaرتبة جذرية الرؤؤ   -5

 -ويضم الرتب االتية :  subcl:.Malacostraca -8روع  الصنف الثانوي ناعم الد -8

   or:. Nebaliaceaرتبة نيبالياسيا  -1

   or:.Anaspidaceaرتبة اناسبيداسيا  -2

      or:.Mysidaceaرتبة مايسيداسيا  -3

  or:. Cumaceaرتبة كيوماسيا  -4

   or:. Tanaidaceaرتبة تنايداسيا  -5

    or:. Isopodaرتبة متشابهة اإلقدام  -6

   or:. Amphipodaرتبة ملدوجة اإلقدام  -7

  or:. Euphausiaceaرتبة اليوفاوسياسيا  -8

   or:.Stomatopodaرتبة قمعية اإلقدام  -9

   or:.Decapodaرتبة عشرية اإلقدام كذوات العشر(  -10

   b- class:- In secta(Hexapoda)صنف الحشرات  -ب
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   c- class:- Chilopodaصنف محيطي اإلقدام  -ك

   d- class:. Diplopodaصنف ملدوجة االقدام  -د

    e- clas:. Pauropodaصنف صاير اإلقدام  -هـ

           f- class:- Symphylaصنف سيمةايال  -و

   subph:- Chelicerata -4الشعبة الثانوية الكالبيات   -رابعاً 

     a- class:.Merostomataصنف فخذي األفواه  -أ

  subclass:. Xiphosura -1الصنف الثانوي سيضي االذناب  -1

   subclass:. Eurypterida -2الصنف الثانوي عريض األجنحة  -2

 ويضم الرتب االتية    b- class:. Arachnidaصنف العنكبويات  -ب

    or:.Scorpionidaرتبة العقربيات  -1

   or:. Pseudoscorpionidaرتبة العقربيات الوهمية  -2

   or:.Solpugidaرتبة الشمسيات   -3

   or:.Palpigradiرتبة اللمسيات   -4

  or:. Uropygiرتبة ذيلية االرداف   -5

   or:. Schizomidaرتبة المنشقات  -6

   or:.Amblypygiرتبة كليلة االرداف   -7

   or:. Acarinaرتبة القرديات  -8

   or:. Araneidaرتبة العناكب  -9

   or:. Ricinuleiرتبة الخروعيات  -10

   or:. Opilionesرتبة االوبيليونيات  -11

   c- class:.Pycnogonidaصنف ملتحم المةاصل   -ك

   d- class:. Tardigradaصنف الخامالت  -د

   e- class:. Pentastomidaصنف خماسي األفواه  -هـ

 

 نماذج من المفصليات 
   Cl:    Crustaceaصنف القشريات  -أ

   G:          Artemiaجنس ارتيميا  -1

تعوي  هوذه القشوريات فوي البحيورات والمسوتنقعات  A.Salinaيبدو ان هذا الجنس يتكون من نوع واحد متعدد اإلشوكال هوو  

المحاليول  والبرك المالحة ولها قابلية كبيرة على تحمل الملوحوة العاليوة وقود يتايور شوكلها تبعواً لدرجوة الملوحوة .يكوون تركيول

وقوود تبووين مووؤخراً إن هووذا الحيوووان يأخووذ المووار   Hypoosmoticالجسوومية فووي ارتيميووا اقوول موون تركيوول الوسووط المحوويط بووه 

خلص موون األمووالح الةائضووة  بواسووطة غوودد خاصووة تقووع فووي اللواحووق الصوودرية تمووالح عوون طريووق القنوواة الهضوومية ويووواال

 كالاالصم( 

     G:.Eocyzicsجنس ايو سيليكس  -2

جنس من الصدفيات النادرة في العراق يعي  في البرك الضحلة المؤقتوة عوادة .جسومه محواط بصودفة ذات مصوراعين يوجود 

(  occiput لعليهما عدد من خطوط النمو يكون الخطم مدبباً في اإلنا  وفأسي الشكل في الذكور مؤخرة الورأ  كأي اإلقةوا

ة تبودو مثلثوة الشوكل مون الجوانبين .يكوون نومركبتوان متجاورتوان وعويمدورة ويحدها من الخلف حل قذالي ضحل ثمة عينوان 

رون االستشعار( خيطي الشكل ويحمل في أعاله عدداً من الةصوص الحسية .اما اللوك الثواني قاللوك األول من المجسات ك

 من المجسات فيتألف كل منها من فرعين 

   G: Daphniaجنس دافنيا  -3

لمار وهو من القشريات الصوايرة ذات األهميوة الكبيورة إذ انوه يسوتعمل فوي كثيور مون التجوارب ببراغيا اتعرف أنواعه عادة 

المختبرية  فضالً عن كونه غذار أساسي لألسوماك وغيرهوا مون اإلحيوار المائيوة المةيودة .يكثور وجودهوا فوي البورك والسوواقي 

منضوواطا ًموون الجووانبين ويحوويط بووه درع  جووه خوواص علووى البكتريووا والطحالووب الصووايرة .يكووون الجسووموالبطيئووة ويتاووذى ب

Carapace   ذو مصراعين ينتهي بشوكة طويلة في مؤخرة الجسم .وقد يبدو الجسوم احمور اللوون وذلوك بسوبب ارتةواع نسوبة

الهيموكلوبين والسيما في البيئات التي يقل فيها األوكسجين المذاب .ينحني الرأ  باتجاه الناحية البطنيوة ويمتود منوه بوروز أو 

   Rostrumقار من

   G:. Cambarusجنس كمبار   -4
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كالروبيوان (  Penaeusو  Astacusو Homarusيعي  في األنهار والبرك والبحيرات العذبة  وهو كثيور الشوبة باألجنوا  

 –وهو طبقة كايتينية صلبة ومشبعة بأمالح الكلس . يتكون الكيوتكل من ثال  طبقات وهي  Cuticleالكيوتكل  ياطي الجسم

الطبقتان األولى والثانيوة فوي المةاصول تنعدم  . Flexibleوالمرنة  rigidوالصلبة   waxyالشمعية –ن الخارك إلى الداخل م

Joints  األموور الووذي يسووهل حركووة الجسووم واإلطووراف تعتبوور مووادة الكووايتينChitin  موون أهووم مكونووات الكيوتكوول وتوجوود فووي

  الطبقتين الصلبة والمرنة 

 

 يرقات القشريات 
ة عقلوتكوون هوذه اليرقوة غيور م Naupliusةقس بيو  القشوريات عوادة عون يرقوة صوايرة بيضووية الشوكل تسومى نوابليو  ت

ولكنها ملودة بثالثة أزواك من اللواحق الراسية وهي : اللويمسات واللوامس والةكوك .ثمة شةة عليا وقناة هضومية يمكون إن 

ما عضوو اإلبصوار فوي النوابليو  فهوو عوين وسوطية صوايرة تقوع فوي مقدموة نميل فيها األمعار األمامية والوسطى والخلةية .ا

الجسم .وقد يجتاز الحيوان هذه المرحلة اليرقية داخل غشار البيضة أوفي جيب الحضانة فيكون اقرب شبهاً بأبويه عند الةقس 

اليرقوة المعروفوة بالسوايبر   بضوعة انسوالخات وتتحوول اخيوراً إلوى  Cirripediaتعاني يرقوة النوابليو  فوي ذؤابيوة اإلقودام 

Cypris   أو السايبردCyprid   والتي تمتاز بكثير من صةات الحيوانات البالاة .اموا فوي مجواميع معينوة مون ناعموة الودروع

Malacotraca   فتتحوول يرقوة النوابليو  إلوى ميتوا نوابليوMetanauplius   ثوم إلوى زويواZoea   واخيوراً إلوى ميكالوبوا

Megalopa  بول إن يكتسوب الحيووان شوكله النهوائي ومون األدوار اليرقيوة األخورى فوي ناعموة الودروع :الةايدوسووما وذلوك ق

Phyliosoma   في جنسPalinuras    االيريكثسErichthus يوة اإلقودام عفي أنواع معينة من رتبة قمStomatopoda  

فلوه أربعوة  Penaeus. اموا الروبيوان   Lobsterفي بعض أنواع السرطان المعروف باللوبسوتر   Schizopodوالشيلوبود 

 Mysisالوذي يشوبه الجونس    Mysisوالموايس  Zoeaواللويا   Protozoeaادوار يرقية وهي النابليو  واللويا االبتدائية 

 من حيا المظاهر الخارجية 

 

 

 

 

     b- class:.Chilopodaصنف محيطي اإلقدام    -ب

    G:.Scolopendraجنس سكولوبندر  -1

نهواراً فوي الحةور وتحوت االحجوار واوراق كديودان وحشورات صوايرة( ويبقوى سعى هذا الحيوان المةصلي لويالً ورار الاوذار ي

الشووجر .جسوومه المضوواوط موون النوواحيتين الظهريووة والبطنيووة ويتميوول إلووى رأ  وجووذع يحموول الوورأ  مجموووعتين موون العيووون 

وزوجين مون الةكووك المسواعدة .يوجود علوى أول حلقوة مون حلقوات  البسيطة وشةة عليا وزوجاً من اللوامس ومثله من الةكوك

الجذع زوك من اإلقدام الةكية كمخالب سمية(.اما باقي الحلقات الجذعية فتحمول كول منهوا زوجواً مون إطوراف المشوي .وتكوون 

 هذه اإلطراف متشابهة ماعدا اللوك األخير الذي يةوق بقية اإلطراف طوالً 

 

 c- class:. Diplopoda صنف ملدوجة اإلقدام   -ك

   G:. Julus (=Iulus)جنس يولس  -1

يعي  هذا الجنس في األماكن الرطبة تحت الصخور وقلف األشجار وذا داهمه خطور فانوه يتكوور أو يلتوف حوول نةسوه ويبودأ 

والةواكوه لحيوانيوة علوى المخلةوات ابإفراز مادة ذات رائحة مؤذية .يتاذى اليولس على النباتات المتةسخة عادة ويقتوات ايضواً 

نقسم إلى ثال  مناطق مميلة رأ  وصدر وبطن .يقع في الجهة الظهرية من الرأ  يوجذور النبات .يكون جسمه اسطوانياً و

درع ينحنووي موون اإلمووام باتجوواه الناحيووة البطنيووة .يحموول الوورأ  مجموووعتين جووانبيتين موون العيووون البسوويطة وثالثووة أزواك موون 

 وك والةكوك المساعدة .اللواحق هي اللوامس والةك

 

   d- class:. Merostomataصنف فخذي األفواه  -د

   G:.Limulusجنس ليميولس   -1

وهو حيوان بحري يعي  في أعمواق   Horse-shoes crabوحدوة الحصان   King crabيسمى اعتيادياً بالسرطان الملك 

قاع رملي أو طيني وقد يسبح بصوورة عشووائية وهوو مقلووب تتراوح عادة بين ثالثة وتسعة أمتار ويكون مطموراً جلئياً في 

 على ظهره وذلك بةعل ضربات غالصمه الكتابية 
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   e- class:.Arachnidaصنف العنكبوتيات   -هـ 

   G:.Buthusجنس بوثس  -1

بعصوارات أجسوام   رة والمعتدلوة وهوو يختبوئ نهواراً ويسوعى لويالً ليقتواتايوجد هذا الجنس من العقارب عادة في النواطق الحو 

العناكب والحشرات وغيرها من الكائنات الصايرة .الةرق بين أجنا  العقارب ليست كبيرة .يتألف الجسم مون منطقوة راسوية 

ومنطقة يمكن إن تقسم بدورها إلى جلر عريض هو القسوم الوسوطي مون   Presumeصدرية تمثل القسم األمامي من الجسم 

فيع كيحمله الحيوان فوق ظهره عوادة عنود المشوي ( يقووم مقوام القسوم النهوائي للجسوم وأخر اسطواني ر  Mesosomaالجسم 

Metasoma   الصدرية ماطاة بدرع يحمل فوي أعواله عينوين كبيورتين وسوطيتين ومجمووعتين مون  –تكون المنطقة الراسية

 جانبية تتألف كل مجموعة منها من خمس عيون صايرة  –عيون أمامية 

   G:.Sarcoptesجنس ساركوبتس  -2

المعوروف بحلوم جورب االنسوان وهوو  S.scabieiومن أنواعه المألوفوة   Mitesينتمي هذا الجنس من المةصليات إلى الحلم  

طةيلوي صوواير اليكواد يوورى بوالعين المجووردة .يختورق الجلوود كوعلوى األخووص المنواطق الرخوووة بوين األصووابع ( ويتطةول تحتووه 

 ويسبب دار الجرب .

الحيوان خطوط مستعرضة ويكون ملوداً ببضعة اهالب قصيرة ينتهي اللوجان األماميان من األرجول يظهر على جسم هذا 

 بمحاجم ذوات سيقان وينتهي اللوجان الخلةيان من األرجل بأهالب طويلة . 

 

 

 

 أهمية المفصليات 

 
هميوة الالفقريوات برمتهوا تقريبواً .ونوورد نظراً لسعة هذه الشعبة وكثرة الكائنات المنتمية إليها نوعاً وعودداً فأنهوا تجسود بحوق أ

 بعض فوائد ومضار مجاميع معينة من المةصليات .

A – : فوائدها-  

 
 من المةصليات ماتستخدم كاذار لالنسان .مثل الروبيان وانواع مختلةة من السرطان - 1

 ايرها من اإلحيار المائية المةيدة تعتبر القشريات الصايرة ويرقات األنواع الكبيرة مواد غذائية أساسية لألسماك ول -2

 تنتج الحشرات مواد اقتصادية هامة مثل الحرير والشمع والعسل  -3

 

B – : إضرارها-  
 يتطةل بعضها ك مثل القراد والحلم والقمل وغيرها ( على االنسان وحيواناته الداجنة  -1

 ئة واإلمرا  الةتاكة يقوم بعضها مثل كالذباب والبرغو  والبعو  وغيرها ( بنقل األوب -2

 تتلف المةصليات الضارة مثل كالجراد وغيرها( كميات هائلة من المحاصيل اللراعية  -3

حيا تتوراكم علوى السوةن والمنشوأت البحريوة فتليود أوزانهوا   Bioloulingيساهم بعض المةصليات في االتساخ الحياتي  -4

ي الخلويج العربوي ومصوب شوط العورب هوو حيووان قشوري بالنوس وتقلل كةارتهوا .ومون أكثور هوذه األنوواع الضوارة شويوعا فو

      Balanus  amphitriteامةيترايتي 
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 الحادية عشرالمحاضرة 

 

   Ph:.Molluscaشعبة النواعم    

 
توارة وموع الحيوانوات ذوات األصوداف كمثول ذراعيوة اإلقودام وذؤابيوة   Vermesلقد حشرت النواعم في السوابق موع الديودان 

قدام ( تارة أخورى .ثوم فصولت هوذه المجواميع بعضوها عون الوبعض بالتودريج وفوي أواخور القورن الثوامن عشور ميول كووفيير اإل

Cuvier  سوويات أثووال  زموور موون النووواعم هووي :بطنيووة االقوودام وراسووية اإلقوودام والالرAcephala   ولقوود سوواهم العلمووار

وغيرهم سواهموا فوي توضويح العديود مون الجوانوب   Clenchوكلينج    Lemcheولمشي  Yongeالمعاصرون  مثل يونك 

 حياتية النواعم وعالقاتها التطورية .

 

 المميزات العامة لشعبة النواعم 

 

 تتحور الجهة السةلى من الجسم إلى قدم عضلية تستخدم في االنتقال من مكان ألخر  .1

 وتقوم بأفراز الصدف    Mantle (pallium )تنشأ من الجدار الظهري للجسم طية كاو زوك من الطيات ( تسمى الجبة . 2

 الكلسية يوجد بين الجبة والجسم فراغ يحوي الاالصم يسمى فراغ الجبة     

 تنعدم ظاهرة التعقيل في النواعم ماعدا صنف وحيدة األصداف . 3

 كالنةريديا ( والاددمختلال ومتمثالً بالتجويف التاموري المحيط بالقلب وتجاويف الكلى   Coelomالتجويف الجسمي . 4

 التكاثرية .اما جدار الجسم فيكون سميكاً وعضلياً     

 يتحرك المةتات على جسم صلب Radulaيوجد في التجويف الةمي تركيب ملود بأسنان كايتينية يسمى المةتات . 5

 ام الصلبة األخرى غضروفي يبرز من فتحة الةم عند التاذي ويساعد في كشط المواد الاذائية من الصخور واألجس    

 يكون جهاز الدوران مةتوحاً يترك الدم الاالصم يصب في بطين القلب عن طريق زوك كأو أكثر( من االذينات ويقوم . 6

 القلب بضخ الدم إلى الجيوب عن طريق االبهر     

 بالقلب إلى تجويف الجبة لطرحها يتم اإلبراز بواسطة النةريديا التي تنقل المواد االبرازية من التجويف التاموري المحيط . 7

 إلى الخارك     

 يتكون الجهاز العصبي من حلقة عصبية تحيط بالمرير وينبثق منها زوك من الحبال العصبية القدمية كيمتد إلى القدم ( . 8

 قد عصبيه وزوك من الحبال االحشائية كيمتد إلى الجبة والكتلة االحشائية ( وكثيراً ماترتبط الحلقة والحبال بع    

 ( التي تتحول بدورها إلى اليرقة   Trochosphere ) Tcochophoreتمر النواعم في نموها بدور اليرقة الدوالبية . 9

 وقد يكون النمو مباشراً دون المرور باألدوار اليرقية كما هو الحال في صنف راسي اإلقدام   Veligerالمحجبه     

 

 تصنيف شعبة النواعم 
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  -ويمكن تقسيمها إلى األصناف السبعة التالية : نوع منقر  35000نوع حي و  100,000م على حوالي تشتمل النواع

   A-class:- Monophacophoraصنف وحيدة األصداف   -أ

     B- class:- Polyplacophoraصنف عديدة األصداف   -ب

             C- class:- Aplacophoraصنف عديم األصداف  -ك  

 ويضم الرتب االتية         -class:- Gastropoda               dاإلقدام      صنف بطني -د   

                 or:- Prosobranchiataرتبة أمامية الاالصم  -1

                   or:- Filibranchiataرتبة خلةية الاالصم  -2

                             or:- Pulmonataرتبة الرئويات    -3

          e- class:- Scaphopodaصنف زورقي اإلقدام  -هـ   

 وتضم الرتب االتية   f- class:- Lamellibranchiataصنف صةيحي الاالصم  -و  

   or:- Protobranchiataرتبة اولية الاالصم  -1

   or:- Filibranchiataرتبة خيطية الاالصم  -2

   or:- Eulamellibranchiataرتبة صةيحية الاالصم الحقيقية  -3

         or:-Septibranchiataرتبة حاجلية الاالصم  -4

 وتضم الرتب االتية         g- class:- Cephalopodaصنف راسي اإلقدام  -ز   

                  or:- Dibranchiataرتبة ثنائية الاالصم  -1

          or :- Tetrabranchiataرتبة رباعية الاالصم  -2

 

 

 نماذج من النواعم 

 

    Class  :-      Gastropodaصنف بطني اإلقدام  -1

   G:- Helixــ جنس هليكس  

يضم هذا الجنس عدداً من األنواع البرية التي تقتات بوالمواد النباتيوة يمور الهويلكس بسوبات شوتوي فيحةور مكانواً لوه فوي التربوة 

 فراز مخاطي يتصلب بةعل مافيه من فوسةات الكالسيوم وينسحب داخل صدفته ثم يسد فوهة الصدفة بواسطة ا

   Class  :-       Scaphopodaصنف زورقي اإلقدام    -2

   Genus :-    Dentaliumــ جنس دنتاليوم  

يعي  هذا الجنس في أعماق متباينة من البحار حيا ينطمر جلئياً في الرمال تكون صدفته انبوبيوة مةتوحوة النهوايتين وتشوبه 

القدم مخروطية وتعوين الحيووان علوى الحةور فوي   Tooth shellsالةيل في مظهرها . لذا تسمى اعتيادياً بأصداف السن  ناب
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المنتهيووة بتراكيوب تشووبه المحواجم .يكووون   Catchculaالرموال ينموو موون الجهوة الظهريووة للورأ  عودد موون الخيووط الماسووكة 

 معدوم والتبادل الاازي يتم عن طريق الجبة  المةتات نامياً نمواً جيداً. الكلى ملدوجة والقلب

   Class  :-       Lamellibran chiataصنف صةيحي الاالصم   -3

       G :-   Anodontaــ جنس انودونتا  

يعي  هذا المحار منطمراً جلئياً في الطين والرمال في قاع البحيرات العذبة واألنهار ويقوم بالحةر واالنتقوال مون مكوان إلوى 

خر بواسطة قدم عضلية شبيه باإلسةين  يتم سحب المار إلى فجوة الجبة عن طريوق شوق عموودي فوي موؤخرة الجسوم يودعى أ

ر يسوومى االسوويةون السووةلي أو ألشووهيقي . ويخوورك المووار كبعوود مووروره علووى الاالصووم فووي فجوووة الجبووة ( عوون طريووق شووق اصوو

 السيةون العلوي أو اللفيري .

   Class  :-       Cephalopodaصنف راسي اإلقدام   -4

           -:  Gجنس اوكتوبس  -1 

يسمى هذا الجنس محلياً باإلخطبوط .تكون الحدبة االحشائية كرويوة الشوكل تقريبواً والعينوان كبيرتوان .الصودفة معدوموة فوي   

المتجوواورة فتتصوول اإلخطبوووط . ثمووة ثموواني اذرع طويلووة تكووون جهتهووا الداخليووة موولودة بصووةين موون المحوواجم  امووا قواعوودها 

 القمع في الجهة السةلى من الرأ . يقع websببعضها بواسطة أغشية مرنة 

وعندما تنقبض العضوالت التوي تاطوي الشوةاطات تتكوون ” فم الصق“شةاطة  240مجهل ب لالخطبوط ذراع أو مجس كل  

اطات التعورف إلوى شوكل األشويار فيها شةطة تجعلها تلتصق بالصخور أو بالضحية. ويستطيع االخطبوط من خوالل هوذه الشوة

التي يلتقطها بها  كما يمكنه التعرف إلى طعمها  وتاطي الشةاطات كميوات كبيورة مون المسوتقبالت الحسوية تةووق قودرة لسوان 

 اإلنسان على اإلحسا  بطعم األشيار من ناحية مرارتها وحموضتها أو حالوتها بعشر مرات.

ثانيوة  حيوا تاطوي جلوده ماليوين الخاليوا الملونوة التوي تخضوع لسويطرة النظوام ويمكن لألخطبوط ان يايور لونوه فوي أقول مون 

تمتلوئ هوذه الخاليوا بصوباات سوودار أو بنيوة أو صوةرار وهوي حيوا   Chromatophoreالعصبي. ويطلق على هذه الخاليا 

الجلد  وفي المقابل  يقووم محاطة بألياف عضلية عندما تنقبض تتوسع الخاليا ومعها الصباات مشكلة بقعاً تعمل على اسوداد 

الحيوان بإرخار عضالته فيما لوو أراد مةاجوأة خصومه أو االختةوار تحوت الرموال  وفوي هوذه الحالوة توتقلص  الخاليوا الملونوة  

 وتكّون الصباات نقاطاً غير مرئية بشكل يصبح معها جلد الحيوان فاتح اللون.

          G  :-   Sepiaجنس سيبيا   -2

يطلق سحابة من مادة معتمة شبيه بالحبر عندما يداهمه عدو يظن البعض إن هذا الحبر يحجب  ألنهذلك ولحبار يسمى محلياً ا

اجم فيندفع نحوها وبذلك تتواح للحبوار فرصوة افضول هلماالسيبيا عن أنظار أعدائه  والواقع إن سحابه الحبر تجلبا انتباه العدو 

وتتكوون هوذه الصوباة مون اكسودة الحوامض   Melaninمون صوباة الميالنوين والحبر في السيبيا عبارة عن حبيبات  ,للهروب

, يخولين الحبور فوي كويس كبيور ينةوتح فوي المسوتقيم بوالقرب مون  Tyrosinaseبوجود االنليم   Tyrosinاالميني تايروسين 

 فتحة المخرك 

 

دان الحلقية .اما العالقات التطورية بوين بعض األدلة على عالقة النواعم بالدي سابقة ذكرنا في محاضرة -عالقـــات تطورية :

  -مجاميع النواعم نةسها فيمكن إن تلخص بما يلي :
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يعتبر صنف وحيد األصداف من النواعم البدائية وهو قريب الشبه باألصل الذي نشأ منه باقي أصناف النواعم بعد إن طرأت 

درجووة. وانضوواط الجسووم فووي  180 حدبتووة االحشووائية عليهووا جملووة موون التايوورات فمووثالً :أصووبح بطنووي اإلقوودام قصوويراً ودارت

الاالصووم موون الجووانبين ونشووأت لووه جبووة ذات فصووين قامووت بووأفراز صوودفة ذات مصووراعين .وامتوواز زورقووي االقوودام  صووةيحية

بصدفة انبوبية مةتوحة الطرفين  اما راسي اإلقدام فنما فيه الجهاز العصبي وأعضار الحوس نموواً كبيوراً وتحوورت القودم إلوى 

 مع وثماني اذرع ومجسينق

 

  

 

 

 أهمية النواعم: 

A- : فوائدها 

 

 تستخدم أنواع كثيرة من النواعم في طعام اإلنسان مثل المحار والسيبيا واإلخطبوط وغيرها  -1 

يستةاد من األصداف للنواعم في صناعة األزرار وأدوات اللينوة واسوتخدام الكلوس وتسوتعمل كميوات هائلوة مون أصوداف  - 2

 م في تعبيد الطرق النواع

مون أشوهر النوواعم  Pinctada تتكون في أنواع معينة مون المحوار آللوير نةيسوه ذات قيموة تجاريوة عاليوة .يعتبور الجونس  -3

المنتجة للؤلؤ في الخليج العربي .وتجدر اإلشارة إن صيد وتجارة اللؤلؤ كانت الثوروة االقتصوادية األولوى فوي بعوض إموارات 

كتشاف النةط في تلك اإلمارات أدى إلى إهمال تلك التجارة ثم قضي عليها قضار مبرمواً. يتكوون اللؤلوؤ الخليج العربي ولكن ا

في الطبيعة لو لوك جسم غريب كذرة رمل أو كائن طةيلي صاير ( بين صدفة المحار وجبته إذ تقووم خاليوا الجبوة المالصوقة 

. وذلوك بوافراز موادة اللؤلوؤ حولهوا بهيئوة طبقوة مشوتركة يعولل هوذه األجسوام كوأجرار وقوائي   Nacre- secretimgللصدفة 

فيتكوون   Culturedالمركل ومن تراكم هذه الطبقات تتكون الآللير بأشكال وإحجام وألوان مختلةة .اما اللؤلؤ عالمولروع ع 

فوي هوذه الحالوة  نتيجة زرع أجسام كبيرة نسبياً في المحار بصوورة اصوطناعية لمودة محودودة  لوذا فوأن الطبقوة اللؤلؤيوة تكوون

كاربونوات الكالسويوم كبهيئوة  % 90رقيقة مما يجعل اللؤلؤ الملروع اقول قيموة مون اللؤلوؤ الطبيعوي اموا مكونوات اللؤلوؤ فهوي 

Aragonite   واحياناً قليل منCalcite   مواد عضوية كبهيئة   % 5( وConchiolin   ) 

 

B – : أضرارهـــا-  

 

 اع مختلةة من النباتات ثمة أنواع من البلاق تضر بأنو -1

 يلتصق بعض النواعم بقاع البواخر وبالمنشأت البحرية فيقلل من كةارتها  -2
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مايحةر في السوةن الخشوبية وغيرهوا مون المنشوأت البحريوة المصونوعة مون الخشوب فيصويرها   Teredoمن النواعم مثل  -3

 هشة ضعيةة سهلة التحطيم و االنهيار 

 وسطياً لبعض الطةيليات الضارة  يكون بعض النواعم مضيةاً  -4
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 عشر  الثانيةالمحاضرة 
 

 phylum Echinodermataشعبة الشوكيات  

-seaوخيار البحر  sea-urchin,قنفذ البحر starfishأو  sea-starتضم الشوكيات حيوانات بحرية أشهرها نجم البحر 

cucumber  وزنابق البحرsea-lilies. 
 صفاتها العامة

 ناظر الشوكيات شعاعي في دور البلوغ أما يرقاتها ذات تناظر جانبيت -1
يحوي جدار الجسم صفائح كلسية تكون بمجموعها هيكال داخليا تنبثق منه عادة أشواك مختلفة األشكال واألحجام -2

جموعة من .يكون الهيكل في مجموعة خيار البحر عبارة عن صفائح صغيرة منتشرة في الجلد لذا فان أجسام هذه الم
 flexibleالشوكيات تكون مرنة 

من ابرز الصفات التي تميز الشوكيات عن الالفقريات االخرى هي وجود جهاز فريد من نوعه يسمى الجهاز -3
وقناة  radial canalيتفرع منها عدد من القنوات الشعاعية  canalوهو  water-vascular systemالمائي -الوعائي

بصفيحة منخلية.وتتفرع من القنوات الشعاعية قنوات دقيقة مستعرضة تنتهي بتراكيب  تنتهي stone-canalصخرية 
. تكون القناة الدائرية والقنوات الشعاعية وكذلك القناة الصخرية مبطنة بأهداب tube feetإصبعية تسمى األقدام األنبوبية 

 كثيرة تساعد على إدامة حركة السوائل فيها.
 دوران حقيقي او نفريديا او غيرها من أعضاء اإلبراز اليوجد في الشوكيات جهاز-4
 التجويف الجسمي في الشوكيات كبير نسبيا ويكون القسم األعظم منه مشغوال بجهازي الهضم والتكاثر  -5

 classification of the phylumتصنيفها 

 تصنف الشوكيات إلى األصناف الخمسة اآلتية
 

 صفاته ومن  Asteroideaاوال/ صنف النجميات 
 يكون الجسم نجمي الشكل او خماسي األضالع -1

 تقع الصفيحة المنخلية من الناحية الالفمية من الجسم -2

 Asteriasتنتهي األقدام األنبوبية بمحاجم واألمثلة عليها :   -3
 Holothuroideaصنف الخيارياتثانيا/ 

 افرادها بما يلي وتمتاز 
 الجسم طويل نسبيا وقد يتخذ شكال بيضويا-1
 ن جدار الجسم عضليا أما الهيكل الداخلي عبارة عن عظيمات أو صفائح صغيرة منتشرة في الجلد يكو -2
 olothuriaHمثال  tentaclesتتحور األقدام األنبوبية المحيطة بالفم إلى مجسات -3

 Crinoideaثالثا/ صنف الزنبقيات 
 Antedonاجم مثال التوجد اشواك في الزنبقيات وتكون األقدام األنبوبية خالية من المح

 Echinoideaرابعا/ صنف القنفذيات 
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يكون شكل الجسم نصف كروي او بيضوي أو قرصي لذا فهو خال من األذرع وتنتهي األقدام االنبوبية بمحاجم مثال 
 Arbaciaعليها 

 ophiuroideaخامسا/ صنف الثعبانيات 
 ophiuraن حيث مظهرها الخارجي مثال عليها يكون الجسم نجمي الشكل واألذرع طويلة نسبيا وشبيهة بالثعبان م

 Asteriasنجم البحر 
جسمه نجمي ويوجد على سطحه الالفمي عدد كبير من األشواك تحيط بقواعد األشواك تراكيب تدعى القديمات 
 الملقطية وهي عبارة عن أشواك محورة .تقوم القديمات الملقطية بحماية الغالصم الجلدية ومنع تراكم الشوائب على

سطح الجسم .يمتد أخدود الحركة أو المشي على طول الجهة السفلى من كل ذراع من األذرع الخمسة وتنبثق من هذه 
أما الهيكل الداخلي فيتكون من عدة صفائح كلسية ترتبط  tube feetاألخاديد أربعة صفوف من األقدام االنبوبية 

 ببعضها بواسطة عضالت وألياف رابطة.
 

 الجهاز الهضمي
ن األنبوب الهضمي قصيرا ويبدأ بفتحة الفم ويتصل الفم بمرئ ويؤدي إلى معدة رقيقة الجدران .تتألف المعدة من يكو 

قسمين احدهما كبير يسمى القسم الفؤادي واآلخر صغير يدعى القسم البوابي .يتغذى نجم البحر على النواعم 
   ,proteaseية خارج الخاليا والعصارات الهاضمة واألسماك والديدان والقشريات المختلفة يتم الهضم بصورة أساس

تقوم سوائل الجوف الجسمي بنقل الغذاء  pyloric cecaاالميليز والاليبيز مصدرها جميعا هو الزوائد البوابية 
 المهضوم إلى مختلف أجزاء الجسم أما المواد غير المهضومة فتطرح إلى الخارج عن طريق فتحة الفم.

 
  circulationالدوران

يعتمد الدوران في الشوكيات بالدرجة األولى على التجويف الجسمي وما يحويه من سائل ويتم دوران سائل التجويف 
بتأثير حركة اسواط الخاليا المكونة للغشاء البريتوني أما الجهاز الوعائي الدموي فمختزل في اغلب الشوكيات وأهميته 

 في الدوران ضئيلة جدا.
 

 يالجهاز الوعائي المائ
وهو جهاز حركي تنفرد به شعبة شوكية الجلد يقوم الجهاز الوعائي المائي بتوليد ضغط مائي يساعد األقدام األنبوبية 

حيث  ampullaفي أداء وظائفها )المشي,الحس,التنفس,مسك الغذاء(يتم تمدد القدم األنبوبية نتيجة تقلص حوصلتها 
طرفها السائب بالسطوح واألجسام المختلفة ويرجع الماء إلى يتدفق الماء في القدم ويلتصق محجمها الكائن في 

الحوصلة بتأثير تقلصات عضالت القدم فيتحرر المحجم من السطوح التي التصق بها وبذلك يمكن أن يغير موقعه 
 على تلك السطوح كلما دعت الحاجة.

 التنفس
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حليمة الواحدة من طبقة البريتونيوم من تتنفس النجميات بواسطة حليمات صغيرة تنبثق من جدار الجسم وتتألف ال
 الداخل والبشرة من الخارج ولألقدام االنبوبية دور مماثل لدور الحليمات في عملية التبادل الغازي.

 اإلبراز
وذلك عن طريق األجزاء الرقيقة من جدار الجسم كاألقدام األنبوبية  diffusionيتم التخلص من الفضالت بالتنافذ 

سية كما تدل الدراسات إن خاليا التجويف الجسمي تلعب دورا مهما في جمع الفضالت وطرحها خارج والحليمات التنف
 الجسم

 أعضاء الحس
في نهايات األذرع وقد تقوم الخاليا  eye-spotsالتوجد في النجميات أعضاء حس متخصصة ما عدا البقع العينية 

ية والمالمسة والضوء. توجد هذه الخاليا بأعداد غفيرة في محاجم الحسية الكائنة في البشرة باالستجابة للحوافز الكيمياو 
 األقدام االنبوبية وفي المجسات وعلى امتداد حافات أخدود الحركة

 التكاثر
 تتكاثر بعض النجميات تكاثرا الجنسيا وذلك بانقسام الجسم إلى شطرين ينمو كل منهما إلى حيوان جديد.

اثري )األنثوي او الذكري( من عشرة أعضاء متفرعة يقع اثنان منها في قاعدة األجناس منفصلة ويتألف الجهاز التك
 200كل ذراع وتفتح األعضاء التكاثرية الى الخارج بفتحات مستقلة على جانبي قاعدة كل ذراع.قد تضع األنثى قرابة 

البيضة المخصبة إلى مليون بيضة في الساعة أما الذكور فينتج الضعف من الحيامن يتم اإلخصاب في الماء تنمو 
 تسبح في البحر مدة من الزمن وتتحول إلى حيوان جديد. bipinnariaيرقة مجنحة 

 
 البتر الذاتي والتجدد

لنجم البحر القابلية على البتر الذاتي والتجدد واإلخالف فإذا مااصيب بعطب او تعرض لخطر في احد أقدامه فانه 
 جم البحر لوجود القرص المركزي إلدامة التجدد واالخالفيقطعه وله قدرة فائقة على التجدد ويحتاج ن

 
 Holothuroideaصنف الخياريات 

القاع الرملي  لحيث ينتشر بصورة واسعة في أعماق مختلفة في جميع البحار ويفض sea cucumberخيار البحر 
اية األمامية او النهاية الفمية أما فتحة الفم في النه عللبحار .يتميز الجسم بطوله وشكله االسطواني الشبيه بالخيار وتق

المخرج يقع في النهاية الخلفية وتختلف الخياريات عن باقي حيوانات شوكية الجلد اذ اليقع سطحها ألفمي على 
األرض إنما يضطجع الحيوان على جهة واحدة من جسمه االسطواني وهي الجهة البطنية المسطحة نوعا ما وللحيوان 

سم تبعا للنوع وتظهر على الجذع أقدام أنبوبية وتوجد فتحة الفم التي  30-3اوح طوله بين جسم خماسي السطوح ويتر 
تحيط بها دائرة من عشرة مجسات شجيرية متفرعة بصورة غير منتظمة وفي النهاية األمامية وبالقرب من قاعدة 

حب المجسات والمنطوي المجسات يوجد تركيب أملس شبيه بالطوق يدعى المنطوي وفي حالة اإلحساس بالخطر تس
إلى داخل جسم الحيوان بفضل عضالت ساحبة موجودة في منطقة البلعوم ويكون الغالف المحيط بجسم الحيوان 

 عضليا وسميكا وقويا
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 مظاهر الحياة
تتحرك الخياريات ببطئ شديد وكثيرا ماتبقى ساكنة في مكان واحد التبارحه إال بعد فترة طويلة وتعيش الخياريات على 

كائنات الهائمة وخاليا التجويف التجويف الجسمي تهضم الغذاء وتنقل المواد الغذائية المهضومة من األمعاء ليتم ال
لكل شجرة تنفسية جذع  respiratory treeشجرتين تنفسية  ةتوزيعها على مختلف أجزاء الجسم وتتنفس بوساط

عدد كبير من التفرعات الثانوية تنتهي هذه التفرعات  رئيسي يتصل بنهاية الجهاز الهضمي ويتفرع من نهايته األمامية
بحويصالت تتم عن طريق جدرانها الرقيقة عملية التبادل الغازي وأعضاء الحس تكون أكياس التوازن المسماة 

statocysts .إضافة إلى أعضاء الحس الموجودة في نجم البحر 
 التكاثر

في التجويف الجسمي الحقيقي وتؤدي قناته إلى فتحة صغيرة  األجناس منفصلة يكون العضو التكاثري متفرعا ويقع
تقع داخل حلقة المجسات الفمية أو بالقرب منها .اإلخصاب داخلي وتنمو البيضة المخصبة إلى يرقة صيوانية تسمى 

Auricularia 
 طرح االحشاء

لحيوان بقذف البلعوم والمرئ عندما يثار خيار البحر تتقلص عضالته بعنف فيتمزق الجزء األمامي من جسمه ويشرع ا
والمعدة وجزء من األمعاء إلى الخارج كما يتخلص من المجسات المتفرعة المحيطة بالفم كما يحدث التمزق أيضا في 
منطقة المستقيم ويتم التخلص من القناة الهضمية واألعضاء التكاثرية وأحدى الشجرتين التنفسية او كلتيهما .يبدو إن 

 هذه الحيوانات ألنه يقلل من احتياجاتها الحيوية في الظروف البيئية غير المالئمةطرح األحشاء مفيد ل
 


