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 (Arthropodaشعبة مفصليات األرجل )
 

 (:Crustaceaأواًل: صف القشريات)

 :Malacostraca (، القشريات الرخوةتحت صف القشريات الراقية )لّينات الدرقة -
 :Decapodaعشاريات األرجل رتبة  -
ة خو لنهري إلى تحت صف القشريات الر اسرطان ينتسب ال(: Astacus astacusالسرطان النهري ) .1

Malacostraca  ورتبة عشاريات األرجلDecapoda. 

حيث يعيش هناك في جحور يحفرها تحت الماء في منطقة ، يصادف السرطان النهري في األنهار والبحيرات    
 غذاء اإلنسان.الشاطئ، ويتغذى على جثث الحيوانات والمواد الرمية، وُيستخدم لحم البطن واللواقط في 

 

بالمركبات  كيتينية مشبعة –متينة تتألف من مواد آزوتية عضوية  )درقة( رةالحيوان مغطى بقشجسم      
الجسم من المؤثرات الخارجية الضارة، كما  وتقي الطبقة الكيتينية ،الكلسية، ويختلف لونها حسب مكان االنتشار

 ت إليها عضالت الجسم.ثب  تعد بمثابة الهيكل االستنادي الخارجي للسرطان حيث تُ 

جسم السرطان مؤلف من حلقات )قطع( تختلف من حيث الشكل والوظيفة، وتحمل حلقات الجسم في      
 مختلفة البنية.مفصليات األرجل على عكس الديدان الحلقية زوائد أو لواحق 
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 قرون االستشعار

غطاة وتكون منطقة الرأس الصدري التي تشكلت نتيجة اللتحام حلقات الرأس والصدر بشكل كامل مُ      
مع الحلقات الصدرية، بينما تبقى سائبة )حرة( على  _من الجهة الظهرية_تلتحم تماما   متين جدا   (درعبدرقة )

 .الغلصميالجانبين مشكلة الغطاء الغلصمي، الذي يقع أسفله التجويف 

 

تنتهي درقة الرأس الصدرية من األمام بالحيزوم )المنقار(، وفي قاعدة الحيزوم يوجد عينين، وفي الجهة      
: أخدود عنقي يمتد بشكل عرضاني في الحد الفاصل ما بين )تجاويف( الظهرية للدرقة يوجد ثالثة أخاديد

 الغلصميان القلبيان، ويقع بين هذين األخدودينالقسمين الرأسي والصدري، وأخدودين طوليين هما األخدودان 
لى األسفل فيوجد التجويفان الغلصميانتحت درقة الرأس الصدرية القلب، أم   )ولهذا سميا  ا على جوانبهما وا 

 .باألخدودين الغلصميين القلبيين(

هية تتتألف منطقة البطن في السرطان من ستة حلقات، متصلة ببعضها بشكل مفصلي متحرك، ومن     
بالقطعة الذيلية التي تلتحم مع شفع األطراف في الحلقة السادسة للبطن مشكلة الزعنفة الذيلية، وتكون مناطق 

البطن في أثناء السباحة تمفصل الحلقات البطنية مغطاة بقشرة كيتينية رقيقة ومرنة، وهذا ما يسهل حركة 
 األمام تحت منطقة الرأس الصدرية للحيوان. وثنيه إلى

فرع تختلف بنية ووظيفة األطراف المفصلية واللواحق في مناطق الرأس والصدر والبطن، ويمثل الت     
وذجية في السرطان، وتالحظ بشكل واضح في األطراف الموجودة في الحلقات الثنائي لألطراف البنية النم

ع قريبا  من القسم المتوسطة من البطن، إذ يتألف كل منها من قسم قاعدي يتفرع منه فرعان )داخلي يتوض

 عين

 الحيزوم

 المعدة

المشي أرجل  

 قرينات استشعار

)المالقط( الفكوك   

ةقطعة الذيليال  

 رجل ذيلية
يتجويف غلصم  

يتجويف عنق  

 قرون االستشعار

قرني درع  
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للجسم وخارجي(، ويتألف كل فرع منهما من عدة قطع، أما بقية األطراف في السرطان فتكون المتوسط 
مختلفة، بدرجة أو أخرى عن هذه البنية النموذجية، وقد تضمحل أو تختفي كليا  أو بعض أجزائها أو بالعكس 

 تكون متطورة جيدا  وذلك بحسب الوظيفة المنوطة بها.

تقوم قرون االستشعار الصغيرة والكبيرة بوظيفة أعضاء الحس واللمس في السرطان، حيث يوجد عليها      
 شعيرات متقرنة، يستطيع الحيوان بمساعدتها التحسس بالتغيرات الحاصلة في التركيب الكيميائي للمياه.

، تنتسب إليها شكل شق ضيق، تنتظم حوله األطراف المتحورة إلى أعضاء فميةبفم السرطان  يظهر      
 هوو ، الغذاء وتمزيقه في البحث عن رئيسيكون وظيفة هذه الفكوك بشكل توك العلوية )الفقيم( والسفلية، و الفك

 عبارة عن صفيحة كيتينية عريضة )مسننة( وقاسية.

الثالثة من  تتصل قرون االستشعار الكبيرة والصغيرة والفكوك مع القسم الرأسي للجسم، وتعد األشفاع     
األرجل الفكية )التالية للفكوك( بمثابة األرجل األمامية للقسم الصدري، وقد فقدت هذه األرجل وظيفتها الحركية 

 وتحورت إلى أعضاء مساعدة لمسك الغذاء وتحويله إلى الفم.

القطعة  تستخدم األرجل البطنية للسرطان أساسا  كأعضاء للسباحة وقد تمايزت لذلك وخصوصا  أرجل      
شكل صفائح عريضة ورقيقة، ويتحور الشفعان ب تفرعاتهاالتي تمتلك شعبها  (األرجل الذيلية)البطنية السادسة 

في أثناء التزاوج إلى صال السائل المنوي ياألول والثاني لألرجل البطنية للذكر إلى عضو سفاد، يتم بوساطته إ
طراف القطعة البطنية األولى، وتوجد الفتحة الشرجية في الفتحة التناسلية األنثوية، ولدى اإلناث تضمحل أ

 نهاية البطن وتكون على شكل شق متطاول.
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الشفعين الثاني والثالث من األرجل الفكية وكذلك األشفاع األربعة األولى ألطراف المشي تحمل      
 الغالصم.

البطن في اإلناث أكثر عرضا ، كما  يتم تمييز الذكر عن األنثى بالفروق الجنسية الشكلية، حيث يكون      
في قاعدة الشفع الخامس، أما في اإلناث فهي في قاعدة لشفع الثالث من  تتوضع الفتحات التناسلية للذكر

أرجل المشي، وتكون األشفاع األولى والثانية من األرجل البطنية في الذكر أعظم تطورا  منها في األنثى وتقوم 
 بوظيفة عضو السفاد.

  

 

ويكون لون المبيض بني أو أصفر ويحتوي على بيوض كثيرة العدد، وتخرج من المبيض قناتان ناقلتان      
فلونها أبيض ويخرج منها شفع ن تفتحان في قاعدة الشفع الثالث ألرجل المشي، أما الخصية للبيض قصيرتا
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من األوعية المنوية الناقلة، وهي طويلة ومتعرجة كثيرا ، وينتهي كل منها بفتحة تناسلية عند قاعدة الشفع 
 الخامس ألرجل المشي.

في التجويف األمامي للجسم يوجد معدة كبيرة الحجم تتوضع على الجانب منها عضلتان طاحنتان     
قويتان، ويوجد إلى األمام من المعدة غدتين استشعاريتين أو الغدتين الخضراويتين )األعضاء اإلطراحية(، 

، ويوجد القلب ذو اللون ت(ويتوضع الكبد إلى الخلف من المعدة )يكون لونه في السرطان الحي بنفسجي باه
األبيض الباهت في التجويف الخلفي للقسم الرأسي الصدري ويكون بيضوي الشكل، ويوجد تحت القلب الغدة 
التناسلية )المبيض أو الخصية( ويخرج من المعدة المعي، الذي يمتد على شكل أنبوبة مستقيمة تنتهي بالفتحة 

 الشرجية التي توجد في القطعة الذيلية.

، ويتوضع القلب عنده داخل محفظة رقيقة الجدران (النمط المفتوح) الدورة الدموية في السرطان مفتوحة     
 ثالثة أشفاع من الثقوب الدسامية.هي التامور، ويتصل القلب مع التامور ب

ية متطورة تتصل بوساطة الطوق العصبي يتألف الجهاز العصبي المركزي من عقدة عصبية فوق بلعوم    
مع السلسلة العصبية البطنية، وتتوضع العقدة العصبية الفوق بلعومية في القسم الرأسي الصدري إلى األمام 

 من المري.

أما الغالصم فهي نموات جلدية من القطعة القاعدية ألطراف المشي واألرجل الفكية، وتتألف كل غلصمة    
  يرة كيتينية رقيقة.شنموات غلصمية خيطية كثيرة العدد مغلفة بق من محور ترتكز عليه

 
يقاصنبيب   
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  (:Insectaلحشرات )اثانيًا: صف 
 :Orthopteraمستقيمات األجنحة  رتبة -

ينتمي الصرصور األسود إلى رتبة مستقيمات األجنحة  (:Blatta orientalisالصرصور األسود ) .1
Orthoptera. 
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وطيدة بمسكن اإلنسان، وهو ينشط ليال  بينما يختبئ في النهار بشقوق لحياة الصرصور األسود صلة       
مواد الغذائية األخرى التي توجد في الجدران واألتربة وغيرها، وهو حيوان نهم جدا  يتغذى على الخبز والطحين وال

 ى التيفيةاصير غذاء اإلنسان باألوساخ والمسببات المرضية )الحمر المنازل والمطاعم واألفران، وتلوث الص
والزحار والكوليرا والسل وغيرها( وكذلك ببيوض الديدان المنبسطة والخيطية، التي تعلق على رسغ هذه الحيوانات 

 الضارة وجسمها في أثناء مرورها في األماكن القذرة.

 جسم الصرصور مغطى بقشيرة كيتينية ذات لون بني داكن )الهيكل الخارجي( مؤلف من ثالثة أقسام هي      
صور باالختباء في الرأس والصدر والبطن، ويكون الجسم مسطح باالتجاه الظهري البطني مما يسمح للصر 

بطنها أطول  أجنحة أكثر تطورا  كما أن   ذكورال الشقوق الصغيرة، ويكون الذكر أصغ حجما  من اإلناث، وتمتلك
 وأضيق مقارنة مع اإلناث.

الطويلة التي تقوم بوظيفة أعضاء اللمس والشم، وتكون  يوجد على الرأس شفع من القرون االستشعارية      
مكونة من عقل عديدة، ويوجد عند قاعدة القرون االستشعارية شفعا  من العيون البسيطة وآخر من العيون المركبة 

ويوجد  )على جانبي الرأس(، وتكون الرقبة )العنق( رفيعة ويتمفصل بواسطتها الرأس مع القسم الصدري للجسم،
 الفم القارض. –جهة السفلية للرأس األعضاء الفموية للصرصور في ال

 

والصدر الخلفي )ثالث حلقات(، وتتكون  سطو ي والصدر األتألف من الصدر األمامصدر الصرصور ي     
صدرية من أربع صفائح كيتينية، كما تحمل كل حلقة صدرية شفعا  من األرجل، لذا فإن الحشرات أغطية كل حلقة 

أحيانا  سداسية األرجل، ويتصل بكل من الصدر الوسطي والخلفي شفع من األجنحة، ويمكن في اإلناث تسمى 
مشاهدة جميع الحلقات الصدرية، وذلك ألن أجنحتها تكون غير نامية، أما في الذكر فُيشاهد فقط القطعة الصدرية 
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لحلقات البطنية األمامية، ولمالحظة جميع األولى، إذ تغطي أجنحته الطويلة القسم المتبقي من الصدر وعددا  من ا
 الحلقات الصدرية والبطن عند الذكر ال بد من نزع أجنحته.

في النهاية الخلفية للذكور واإلناث ُيالحظ شفع من الزوائد صغيرة العقل وهي القرون الشرجية، إضافة إلى      
وتعد القرون الشرجية واألقالم التناسلية من  القرون الشرجية يوجد زوائد أخرى وهي شفع من األقالم التناسلية،

 األطراف البطنية الضامرة.

 القصبات الهوائية التنفسية. لىالتي تقود إويوجد في جوانب القطع البطنية األمامية الثغور التنفسية       

 –الفخذ  –المدور  –خمس أقسام وهي )الحرقفة تتألف كل رجل من أرجل المشي عند الصرصور من       
الرسغ(، والحرقفة مجهزة بعضالت قوية محركة للرجل، وينتهي رسغ الرجل ذو الخمس عقل بشفع من  –الساق 

 المخالب، تتوضع بينها الوسادة الرسغية، وبمساعدة هذه الوسادة تستطيع الحشرة السير على السطوح الملساء.

 

الكيتيني المعزول، ويمتلك القلب شكال   ضع على السطح الداخلي للغطاء الظهري قلب الصرصور يتو       
حجرة، ويتوضع القلب داخل حجرة رقيقة الجدران )التامور( التي تتصل مع تجويف  31أنبوبيا ، وهو يتألف من 

 بالدسامات.الجسم بفتحات كثيرة العدد، وتحتوي كل حجرة من القلب على شفع من الفتحات الجانبية المجهزة 
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دم الصرصور عديم اللون والدورة الدموية فيه مفتوحة، ويحدث نبض القلب بفضل تقلص عضالته       
وبمساعدة العضالت الجناحية التي تتصل بإحدى نهاياتها بجدر القلب، وتكون نهايتها األخرى مرتبطة مع الغطاء 

 الكيتيني الظهري للجسم.

 

التي فم التي تقود إلى البلعوم فالمريء، ونهابة المري المنتفخة هي الحوصلة يبدأ الجهاز لهضمي بفتحة ال      
يختزن فيها الغذاء، ويلي الحوصلة المعدة الطاحنة )القانصة( العضلية، ويشكل البلعوم والحوصلة والقانصة المعي 

أعورية وظيفتها زيادة  األمامي وفي المعي المتوسط يتم هضم الغذاء وامتصاصه، وينفتح في المعي المتوسط زوائد
سطح االمتصاص للمواد الغذائية المهضومة، ويتألف الجزء الخلفي للقناة الهضمية من المعي الغليظ والمستقيم 

 الذي ينتهي بالفتحة الشرجية.
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ويوجد في القسم الصدري للصرصور غدتين لعابيتين، تتألف كل منهما من غدة عنقودية الشكل ومستودع        
تحد القنوات اللعابية في قناة عامة تفتح أسفل الشفة السفلى للفم، ويعمل اللعاب الواصل إلى التجويف لعابي، وت

 الفموي على ترطيب الغذاء في الفم.

 

أنابيب مالبيكي، التي تشكل  –ويوجد بين األمعاء المتوسطة والخلفية مجموعة كبيرة من األنابيب الرفيعة       
 أعضاء اإلطراح في الحشرات.
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 –ضاء التنفس في الصرصور متطورة جدا ، وتتم عملية التنفس بوساطة جملة من األنابيب الهوائية أع      
القصبات التنفسية، التي تتشعب في الجسم مخترقة جميع أنسجته، ويمر الهواء إلى القصبات التنفسية عبر 

 الفتحات )الثغور( التنفسية، التي تتوضع على جانبي الجسم.

التكاثر عندها في القسم الخلفي للبطن، ويمكن  ءالحشرات حيوانات منفصلة الجنس، تتوضع أعضا       
مالحظة شفع من الخصى عند الذكور الفتية، إذ تضمحل الخصى بعد مرحلة التكاثر في الذكور البالغة ويحل 

ة، تفتح للخارج أسفل الفتحة ، كما يوجد شفع من األقنية الناقلة للنطاف وقناة قاذفة منويمحلها النسيج الشحمي
 الشرجية.

أما الجهاز التناسلي عند األنثى فيتكون من شفع من المبايض، يتألف كل منها من ثمان زوائد مبيضية،        
 ومهبل قصير، ومستودع منوي، والغدة الشجيرية، ويمكن تمييز المبايض في اإلناث بسهولة.

ة فوق بلعومية )الدماغ الرأسي( المتصلة مع العقد يتألف الجهاز العصبي للصرصور من عقد عصبي       
 العصبية تحت البلعومية بوساطة الطوق العصبي، وكذلك من سلسلة من العقد العصبية البطنية وعددها تسع عقد

وتظهر السلسلة العصبية  البطن،تتوضع ثالث منها في صدر الصرصور، أما العقد الست الباقية فتوجد في 
 يط رفيع يمتد من الرأس وحتى نهاية الجسم.البطنية على شكل خ

 

 
 (نهاية اجللسة العملية الثامنة)


