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Spongiaشعبة اإلسفنجيات 

:ما هي الصفات العامة لإلسفنجيات

.ياه العذبةتعيش معظم أنواع االسفنجيات في المياه البحرية والقليل منها في الم-1

وتتراوح أبعادها بين, يتصف الجسم بالشكل الكيسي أو اإلهليلجي-2

.سم1.5–1

تكون الطبقة الداخلية منها مؤلفة من خاليا , طبقات3يتألف جدار الجسم من -3

.ويتكون الهيكل من مجموعة من األشواك, مطوقة ذات سياط

ة على جدار الجسم توجد فتحات تسمح بدخول الماء المحمل بالمواد الغذائي-4

تدعى )الفضالتويوجد في قمة الحيوان فوهة تسمح بخروج , (تدعى بالفوهات الشهيقية)

(.بالفوهة الزفيرية

جهزة هضم وال تحتوي على أ, تتميز اإلسفنجيات بأنها أبسط الحيوانات التوالي-5

أو تنفس أو إفراغ

6- ً .تتكاثر اإلسفنجيات جنسياً والجنسيا
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بنية اإلسفنجيات

:يوجد منها عدة نماذج هي•

Asconنموذج األسكون -1

Syconنموذج السيكون-2

Leuconنموذج الليكون-3
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بنية اإلسفنجيات

:يوجد منها عدة نماذج هي•

Asconنموذج األسكون -1
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Leuconنموذج الليكون-3
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نية أكثر فعند الليكون تكون الب, تختلف هذه النماذج عن بعضها بدرجة تعقيد بنيتها

.  يلية نموذج السيكون ثم األسكون, تعقيداً منها عن بقية النماذج
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.األسكون وهو أبسط نماذج اإلسفنجياتنموذج 

,يأخذ شكل قارورة•

,  يتثبت على الصخور بواسطة قدم•

يدخل الماء بواسطة الفتحات الشهيقية ويصب•

ويخرج عن طريق , مباشرة في الجوف المركزي

.  الفوهة الزفيرية
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:طبقات3فيتكون من جدار الجسم أما 

وتتألف من خاليا : الطبقة الخارجية-1

تقوم بوظيفة حماية ظهارية مسطحة 

.اإلسفنج

وان تحيط بجوف الحي: الطبقة الداخلية-2

ي فالتوجد إالّ وتتألف من خاليا متميزة 

بالخاليا المطوقة اإلسفنجيات تدعى 

وات والتي تشتمل على نواة وفج( القمعية)

. هاضمة وفجوات نابضة

ية تتألف من مادة هالم: الطبقة المتوسطة-3

تتوزع فيها خاليا أميبية وخاليا مولدة

.  لالشواك
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يتألف من هيكل كلسي : الهيكلأما

,وهيكل عضوي بروتيني

ات دقيقة فيتمثل بشويك: الهيكل الكلسي

الشكل أو ثالثية أو رباعية أبرية

.األشعة

دة فيتألف من ما: الهيكل العضويأما

ابكة اإلسفنجين ويأخذ شكل ألياف متش

ومتفرعة 



:الوظائف الحيوية ؟؟؟•

:الحساسية-1

وهات والخاليا تستجيب للمؤثرات الخارجية بعض خاليا اإلسفنجيات مثل الخاليا المحيطة بالف

,  (الثقبية)السمية 

. فهي تنقبض وتغلق الفوهات وحالما يزول المؤثر الخارجي تعود فتنبسط

.يعتقد بوجود جهاز عصبي بدائي
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:التغذية-2

وهات إلى الجوف المركزي عبر الف( حيوانات أوالي, أشنيات, جراثيم)تدخل المواد الغذائية 

ة التي تتشكل الشهيقية فتقوم الخاليا المطوقة باقتناص هذه المواد الغذائية بواسطة األرجل الكاذب

,  تحت طوق الخلية المطوقة

ث يتم وفور وصول المادة الغذائية إلى هيولى الخلية المطوقة تتشكل حولها فجوة هاضمة حي

,  هضم الغذاء

, تنقل الخاليا األميبية الغذاء المهضوم إلى خاليا الجسم األخرى بطريقة االنتشار

.يريةأما فضالت الهضم فتطرح إلى الجوف المركزي ومنه للوسط الخارجي عبر الفوهة الزف

إلسفنجيات الهضم عند اإلسفنجيات يتم داخل الخاليا واليمكن اعتبار الجوف المركزي في ا: إذاً 

 ً .   إذ يشكل ممراً للماء والمواد الغذائية دون أن تحدث فيه عمليات هضم, جوفاً معويا
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:التنفس واإلطراح-3

وهات المركزي عبر الفتحصل اإلسفنجيات على األكسجين من الماء الذي يدخل إلى الجوف 

, وذلك عن طريق االنتشار, الشهيقية

ريةعبر الفوهة الزفيالمركزي حيث يخرج تيار الماء الجوف إلى الخاليا من CO2ويطرح 

.   المركزيفي الجوف األميبية بتخليص الفضالت البولية وتطرحها الخاليا وتقوم 
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:التكاثر-3

.تتكاثر اإلسفنجيات بالطريقتين الجنسية والالجنسية

,  يحصل بالتبرعم الخارجي أو بالتبرعم الداخلي: التكاثر الالجنسي-1

اع جميع يتم بتشكل بروز على سطح اإلسفنج األم وذلك باندف: التبرعم الخارجي-ا

ل البرعم المتشكل ينفص, ينفتح البروز في قمته فتتشكل الفوهة الزفيرية, طبقات الجسم وجوفه

تصلة مع جسم في معظم أنواع اإلسفنجيات تبقى البراعم م. عن جسم األم ليتابع حياته المستقلة

.اإلسفنج األم فتتشكل مستعمرة إسفنجية

عات خلوية وذلك بتشكل تجم, يحصل في إسفنجيات الماء العذب: الداخليالتبرعم -ب

وعندما تموت األم في, وهي مجموعة خاليا أميبية تحاط بجدار قاسي, جسم اإلسفنج داخل 

صبح إسفنجاً فصل الشتاء تتحرر الدريرات وتبقى حتى فصل الربيع حيث تتطور وتنمو وت

.     جديداً 
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:  التكاثر الجنسي-1

تصل , يةتتشكل األعراس من الخاليا األميب, واإللقاح عندها متبادل, اإلسفنجيات حيوانات خنثوية•
ل إلى النطاف إلى الجوف المركزي ومنه إلى الوسط الخارجي عن طريق الفوهة الزفيرية ثم تنتق

طوقة إلى ثم تصل النطاف من خالل الخاليا الم, الجوف المركزي إلسفنج أخر عبر فوهاته الشهيقية
,البيضة حيث يتم اإللقاح

,Morulaتنقسم البيضة الملقحة عدة انقسامات وتشكل كتلة خلوية تدعى بالتويتة •

يحتوي Blastulaتتطور التويتة ويحصل فيها جوف محاط بطبقة خلوية مشكالً بذلك األريمة •
بيرة تدعى وفي النصف السفلي خاليا مغذية ك, النصف العلوي منها على خاليا اسطوانية ذات سياط

,Amphiblastulaهذه اليرقة بـ 

لك مرحلة تبقى هذه اليرقة في جسم األم ويحصل عندها انخماص خاليا النصف العلوي متشكالً بذ•
.  ج جديدالتي تخرج من جسم اإلسفنج وتتثبت على األجسام وتتطور إلى إسفنGastrulaالمعيدة 
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تصنيف اإلسفنجيات

فوف تقسم شعبة اإلسفنجيات وفق طبيعة هياكلها إلى الص•
:التالية

تعيش أنواع هذا : Calcareaصف اإلسفنجيات الكلسية -1
كونة الصف في المياه البحرية ويتألف الهيكل عندها من أشواك م

.من كربونات الكالسيوم

األشواك : Silicispongiaالسيليسية صف اإلسفنجيات -2
ع في وتعيش هذه األنوا, عند أنواع هذا الصف هي أشواك سيليسية

.المياه البحرية

يالحظ : Cornacuspongiaالغروية  صف اإلسفنجيات -3
عند هذه تشكل كميات كبيرة من اإلسفنجيات في الطبقة الهالمية

يات اإلسفنجيات التي تخلو من األشواك أو أنها تشتمل على كم
جيات في تعيش بعض أنواع هذه اإلسفن, قليلة من األشواك الكلسية

.البحار ويعيش بعضها األخر في المياه العذبة
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أهمية اإلسفنجيات

لجسم تستخدم بعضها للحصول على مساحيق تستخدم في الغسيل وفي دلك ا•

.المصاب بالكدمات

.تقوم اإلسفنجيات بتنقية كميات كبيرة من المياه عن طريق مسامها•

في غسيل يستفاد من بعض أنواع اإلسفنجيات في صناعة اإلسفنج الذي يستخدم•

.الجسم

ية تؤلف مستعمرات اإلسفنجيات مساكن لعدد من الحيوانات كالديدان الحلق•

.  والقشريات
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Avesصف الطيور 
:الصفات العامة

.من ذوات الحرارة المتجانسة-1

.يغطي الجسم أرياش, يتألف الجسم من رأس ورقبة وأطراف وذيل قصير-2

.ستقالبيةتتميز عن بقية الفقاريات بنشاط حركي عال وبارتفاع العمليات اال-3

,  ينعدم وجود المثانة البولية-4

على وذلك بغية تخفيف الوزن مما يساعدعندها مبيض واحد واألمعاء قصيرة -5
.الطيران

.تمتلك معدة مكونة من حويصلة وبطين وقانصة-6

صل عن يتكون القلب من أربعة أجواف منفصلة وهذا يعني أن الدم الشرياني منف-7
.الدم الوريدي

.يلحق بالجهاز التنفسي أكياس هوائية-8

(.الحوضية)الكلية من نمط الكلى التالية -9

.منفصلة الجنس واإللقاح عندها داخلي-10



بنية جدار اجلسم

من نسيج ومن أدمة تتألف, يتألف الجلد عند الطيور من بشرة تتقرن طبقتها الخارجية
.ضام غني بالمواد الدهنية االحتياطية

د دهنية تندر في جلد الطيور الغدد الجلدية ما عدا بعض األنواع التي تشتمل على غد
.كالغدد الذيلية

األرجل أما التشكالت الجلدية عند الطيور فتتمثل بالحراشف التي تغطي المنقار و
د على وكذلك األرياش التي تغطي الجسم وتحميه من تأثير العوامل الخارجية وتساع

.الطيران كما تقوم بوظيفة العزل الحراري للجسم



أنواع األرايش
1- األرياش القلميةCalamus  : توجد في

.األجنحة والذيل وهي أكبر أنواع األرياش

تتألف الريشة من األجزاء التالية:

القلم  ,  يتصف القلم بأنه مجوف: Stem-أ
عى وينغرس في الجلد وينتهي بفتحة تد

.بالسرة السفلى

المحور  يشكل المحور امتداداً : Rachis-ب
يوجد في منطقة , وهو غير مجوف, للقلم

اتصال المحور مع القلم فتحة أخرى هي 
.السرة العليا

المروحة  يصدر عن المحور فروع : Vane-ت
على تحمل السفوات, عديدة تدعى بالسفوات

كل الجانبين مجموعة من التشكالت ذات الش
تتجه بعض. الخيطي تدعى بالسفيات

يرة السفيات نحو األعلى حاملة عقائف صغ
تشابك ويتجه بعضها لألسفل حاملة سنينات ت

مجموع . مع العقائف مشكلة لحمة متراصة
.السفوات والسفيات يشكل المروحة 



أنواع األرايش
:  Tectricesاألرياش الغطائية -2

كل تشبه األرياش القلمية من حيث الش
وهي تغطي باقي أجزاء , والبنية
.الجسم

:  Filoplumaeاألرياش الخيطية -3
ها وتحمل في نهايات, لها شكل الشعرة

.تفرعات دقيقة تدعى بالسفوات

يتكون من عدة : Plumaeالزغب -4
فروع تحمل مجموعة من الخيوط 

سم يغطي الزغب ج. القصيرة والدقيقة
أرياش الطير بعد الفقس ثم تستبدل ب

.التغطية



تشكل ومنو األرايش
ة حيث يحصل نمو سطح البشرة وينخمص طرفها في األدمة مشكلة حليمة الريش

محور تغذيها األوعية الدموية ثم تظهر تدريجياً مجموعة من الخيوط المتقرنة و

.الزغب التي تشكل فيما بعد األرياش



يوةةالبنية الداخلية والوظائف احل

.يتصف دماغ الطيور بتطوره مقارنة مع نظيره في األسماك والبرمائيات والزواحف•

ي نجدها في مجردتين من التالفيف واألخاديد التنصفي كرتين مخيتين : يتألف الدماغ من•

. دماغ الثديات

.  ل طيرانهاكبير الحجم يقوم بوظيفة تنظيم حركة الحيوان ويضمن توازن الطيور خالمخيخ•

ر عند متطوران وهما على عالقة بتطور البصفصان بصريان يقع على جانبي المخيخ •

أما الفصوص البصرية فهي ضعيفة التطور. الطيور

اية فيمتد من النهالنخاع الشوكي أما . شفعاً من األعصاب الدماغية12يصدر عن الدماغ •

.  األمامية إلى الفقرة األخيرة للعمود الفقري

وتضم . المحركة والحسيةاألعصاب الشوكية يصدر عن النخاع الشوكي مجموعة من •

 ً .الجملة العصبية جهازاً عصبياً وديا

.  مأما أعضاء الحس فتتمثل بالمستقبالت البصرية والسمعية والذوقية وحس األل•

شكل توضيحي لبنية الدماغ عند اإلوز
: الجهاز العصبي وأعضاء الحس



ة مع تتصف الطيور بتطور األذن بالمقارن•

يور وتشبه األذن الداخلية في الط, الزواحف

نها بأن نظيرتها في الثديات لكنها تختلف ع

.الحلزون قصير وغير ملتف

لألذن الداخلية في الطيورشكل توضيحي 

ير وتتمثل االذن الخارجية بمجرى سمعي قص, أما األذن الوسطى فتحتوي على عظمة واحدة هي الركابي•

.ينتهي بغشاء الطبل



البصر أما العين عند الطيور فتتميز بحدة•

الثة تزود العين بث. وبمساحة رؤيا واسعة

.جفون تحميها من المؤثرات الخارجية

باقي تتميز قزحية العين في الطيور عن

المجموعات الفقارية باحتوائها على 

وهذا ما يفسر , ألياف عضلية مخططة

.  يعتوسع الحدقة أو تضيقها بشكل سر

شكل فيأخذ ال( العدسة)أما الجسم البلوري •

الدائري ويتغير تحدبه خالل عملية 

ة المطابقة عن طريق العضالت الهدبي

لطيور تتميز العين في ا. التي تحيط بها

ى عن غيرها من الفقاريات باحتوائها عل
شفع من النقر المركزية

النقر 

المركزية 

Fovea 
central
is



:الهيكل

:يتكون كما في الفقاريات من األجزاء التالية

لقمة يتصل القحف مع العمود الفقري ب: القحف•
قفوية واحدة ويتألف من مجموعة من العظام 

.الرقيقة التي تلتحم مع بعضها البعض

ة يتألف من الفقرات الرقبي: العمود الفقري•
عدد الفقرات. وفقرات الجذع وفقرات الذيل

ة الفقر. فقرة حسب النوع15–14بين الرقبية 
وتدعى Atlasالرقبية األولى تدعى بـ الفهقة 

تستطيع الفهقة أن, Axisالفقرة الثانية بالمحور 
تدور حول المحور وهذا ما يمكن من دوران 

ع تلتحم فقرات الجذ. الرأس حول محور الجسم
 ً بعضها مع بعض وهذا ما يعطي الجذع ثباتا

تدعى أما عدد الفقرات الذيلية فهو قليل و. ومتانة
.الفقرة األخيرة بالعصعص



:  األضالع•

:  يتألف الضلع من جزأين

لع جزء علوي يتصل بالفقرة ويدعى بالض-1
وهو يحمل زائدة تتجه Vertebrocostalالفقري 

نحو الخلف وتدعى بالناتئ الشصوي 
Processus uncinant,

لع جزء سفلي يتصل مع القص ويدعى بالض-2
.Sternocostalالقصي 

ركات هذه البنية للقفص الصدري تساعد على الح

ظم ويكون ع. التنفسية وحدوث الشهيق والزفير

ضع القص من ناحيته الداخلية مجوفاً حيث تتو

جية ويمتد من ناحيته الخار, المعدة والكبد والقلب
 Cristaعلى شكل عرف يدعى بالعرف القصي 

stermأو ما يسمى بالقصرة  .



:  هيكل األطراف•

:  من األجزاء التاليةيتألف هيكل األطراف 

طرأ على الحزام الصدري عدة : الحزام الصدري-1
:تحورات هي

قوة ارتباط الزنار الصدري مع عظمي القص والتر-أ
.ميانارتباطاً متيناً وذلك بواسطة الغرابيان األما

.يتجه عظما الكتف نحو الخلف-ب

.التحام عظمي الترقوة من نهايتهما البعيدة-جـ

يتصل عظم الحوض مع : الحزام الحوضي-2
لفقرات الفقرات الذنبية والعجزية والقطنية وبعض ا
وهذا ,الخلفية في المنطقة الظهرية للعمود الفقري

كز يعطي  متانة جيدة لألطراف الخلفية التي يرت
لى عليها الجسم كامالً بعد تحول األطراف األمامية إ

وتم التحام عظمي الورك مع عظمي الحوض .أجنحة
ة البطنية بينما بقي العظم العاني مفتوحاً في الناحي

.  للجسم



تعرضت األطراف األمامية لبعض : األطراف-3

ص هذه وتتلخ, التغيرات نتيجة تحورها إلى أجنحة 

شكل التغيرات بنمو العضد نمواً كبيراً وتحول

م الكعبرة  إلى الشكل المستقيم  واختزال عظا

المشط الرسغ إلى عظمتين صغيرتين ترتبطان مع

.  مشكلة العظم الرسغي  المشطي

نه تجدر اإلشارة إلى أن هيكل الطيور يتميز بوز

رقيقة إذ تكون العظام, الخفيف تالؤماً مع الطيران 
.وتتخللها أجواف هوائية



: الجهاز العضلي•

بة عضالت الفخذ والرقكتشتمل الطيور على عضالت هيكلية متطورة 
والعضالت الصدرية



:  جهاز الهضم•

غ الطيور مجردة من األسنان وتبتلع الغذاء الجاف دون مض

لذا تكون القناة الهضمية مزودة بمعدة ذات بنية خاصة 

.متكيفة لمعالجة هذه المواد الغذائية

زات تصب فيه مفرالتجويف الفموي يبدأ جهاز الهضم ب

تكون , ذائية الغدد اللعابية التي تقوم بوظيفة تبليل المواد الغ

.هاالغدد اللعابية في الطيور المائية متراجعة إذ الحاجة ل

.يحتوي التجويف الفموي على لسان ضيق

جهاز الهضم عند 
الطيور

التي الحوصلةطويل يتوسع في نهايته مشكالً مرييتصل مع بلعوم قصير يلي التجويف الفموي 

يب تكون متطورة عند الطيور أكالت األعشاب وبعض الطيور أكالت األسماك ويتم فيها ترط

ذه الطيور المواد الغذائية وهضمها جزئياً وتمتلك الحوصلة القدرة على إفراز مواد غذائية تنقلها ه

.إلى صغارها

لي الحليب الحوصفقد تبين أن مخاطية الحوصلة عند إناث وذكور الحمام تفرز مادة تسمى ب

روالكتين ويحصل إفراز الحليب الحوصلي تحت تأثير هرمون الب, تستخدمها في تغذية فراخها

كريات تفرز حوصلة بعض أنواع الطيور سائالً يحتوي على ال, الذي تفرزه النخامى األمامية

.    الحمراء



Proventriculus( المعدة الغدية)البطين المفرز : فتتكون من جزئين هماالمعدةأما 
ً Gizzard( المعدة العضلية)والقانصة  لطيور وتكون في ا, التي تمتلك جداراً عضلياً ثخينا

.الالحمة أصغر حجماً من البطين المفرز

قة تقع المعثكلة في التي تبتدئ باإلثني عشر التي تشكل عروة ضياألمعاء الدقيقة يلي القانصة 

,انثنائها

ات األميالز التي تحتوي على إنزيم( البنكرياس)وتصب في اإلثني عشر عصارة المعثكلة  

راوي الموجود كما تصب فيها مادة الصفراء األتية من الحويصل الصف, والليباز والبروتيناز

.  في الكبد

.  التي تنتهي بالمذرق األمعاء الغليظة يلي األمعاء الدقيقة 

.يوجد في الحد الفاصل بين األمعاء الدقيقة والغليظة شفع من األمعاء األعورية



وذلك , توى بسيطالقانصة تقوم بوظيفة تفكيك المواد الغذائية كما يتم فيها هضم كيميائي بمس

.جراء وصول كمية قليلة من اإلنزيمات من المعدة الغدية إليها

ة في هذه يستمر الهضم الكيميائي في األمعاء الدقيقة ثم يحصل امتصاص المواد المهضوم

.  األمعاء

نتج بعض وتحوي األمعاء األعورية بعض أنواع الجراثيم التي تفكك السيلليلوز كما أنها ت
.  الفيتامينات



:  جهاز الدوران•

ما يتصف جهاز الدوران في الطيور بتطوره الكامل ك

.في الثديات

 وهي , حجرات منفصلة عن بعضها4يتألف القلب من

زوالً لذا يكون الدم الشرياني  مع, األذينان والبطينان

انية ويالحظ اختفاء البصلة الشري, عن الدم الوريدي

والجيب الوريدي من قلب الطيور كما يالحظ زوال 

من القوس األبهري األيسر وبقاء القوس األبهري األي

مقدمة ثم يتفرع في, الذي يصدر عند البطين األيسر

,  دريةالقلب إلى شرايين سباتية وتحت ترقوية وص

مناطق ينحني القوس األبهري نحو اليمين ويتجه إلى ال

غذي الخلفية من الجسم  حيث يتفرع إلى شرايين ت

ريان ويصدر عن البطين األيمن الش, األعضاء الخلفية

الرئوي الذي يتفرع إلى شريان رئوي أيمن وأخر

يسر أيسر يصالن إلى الرئتين ويصب في األذين األ

ويصب في األذين األيمن , الوريدان الرئويان 

.    الوريدان األجوفان



س األبهري إلى ينطلق الدم الشرياني من البطين األيسر عبر القو:  تتم الدورة الدموية على الشكل التالي•

ند وهذا ما يتطلبه االستقالب العالي ع, جميع أعضاء الجسم ويزودها بكمية كبيرة من األكسجين 

يث تحصل وينطلق الدم الوريدي من البطين األيمن عبر الشريانين الرئويين إلى الرئتين ح, الطيور

ين األيسر من من الرئتين إلى األذ( دم شرياني)ويعود الدم بعد توزده باألكسجين , عملية التبادل الغازي 

لمختلفة من أما الدم الوريدي فيصل من أعضاء الجسم ا, خالل الوريدين الرئويين ثم إلى البطين األيسر

.  خالل الوريدين األجوفين إلى األذين األيمن ومنه إلى البطين األيمن 

800–200تتصف قلوب الطيور بارتفاع تواتر نبضاتها حيث تتراوح ضربات القلب بين •

.  دقيقة/نبضة220عند الحمام  , دقيقة/نبضة317عند البط البري : مثالً , دقيقة/نبضة



:جهاز التنفس•

فتحة الحنجرةالتنفسية بتبدأ المجاري , يتألف من المجاري التنفسية والرئتين و األكياس الهوائية  ,

رع القصبة الهوائية يليها الرغامى التي تتفرع إلى قصبتين هوائيتين يدخل كل منها إلى رئة حيث تتف

.إلى قصيبات هوائية تتخلل النسيج الرئوي وتستمر إلى األكياس الهوائية

 أكياس هوائية9تمتلك الطيور,



 عضو تصويت يقع في منطقة تفرع الرغامى( المغردة)يوجد عند معظم الطيور.

وليس , ات الدمويةتمتازالرئتين ببنية إسفنجية تشتمل على أجواف دقيقة مقسمة بحواجز وغنية بالشعير

.للرئتين حجم كبير بالمقارنة مع حجم الطير ولكن سطحها واسع

ية واندفاع تحصل الحركات التنفسية بتوسع القفص الصدري وهذا ما يؤدي إلى توسع األكياس الهوائ

تنضغط الهواء إلى الرئتين ومنها إلى هذه األكياس وأما الزفير فيحصل بتضيق القفص الصدري ف

.األكياس الهوائية ويندفع الهواء الموجود منها إلى الرئتين ومنها إلى الخارج

 ن الشعيرات تخلو األكياس الهوائية مالتبادل الغازي يتم في الرئتين فقط بينما تجدر اإلشارة إلى أن

اً خالل حدوث إذ يبقى حجم الرئة ثابت, الدموية  لذا يقتصر دورها على تحقيق عمليتي الشهيق والزفير

ر فالتبادل الغازي وتقوم األكياس الهوائية بوظيفة تزويد الرئتين بالهواء خالل الزفي, الحركات التنفسية

.  عند الطيور إذاً يتم خالل الشهيق والزفير



(:اإلفراغي)الجهاز  البولي •

 كل من كليتين حوضيتين لهما شيتألف

ي مسطح ولون أحمر عاتم يقعان على جانب

جويف العمود الفقري في القسم الخلفي من ت

فصوص 3الجسم وتتألف كل كلية من 
هينل أو عروة في عروة هانلةويحصل 

.ءمن األنبوب البولي عودة امتصاص الما

 يخرج من كل كلية حالب يصب في

.وليةالمذرق  حيث التمتلك الطيور مثانة ب

بنية الجهاز البولي في الطيور



:الجهاز  التناسلي•

:  التناسلي الذكريالجهاز  -1

ار يتألف من خصيتين تتوضعان بجو

,  القفص األمامي للكليتين 

يخرج من كل خصية قناة ناقلة للنطاف

.  الذي ينفتح في المذرق 

بنية الجهاز التناسلي الذكري



:  األنثويالجهاز  التناسلي -2

أما , قطتشتمل إناث الطيور على المبيض األيسر ف

ضامرالمبيض األيمن فهو 

لبيوض ويشتمل المبيض في الطير الناضج على ا

,  في مراحل مختلفة من تطورها

احية أما القناة الناقلة للبيوض فهي تتوسع الن

نهايتها القريبة من المبيض مشكلة القمع وتنفتح
.الخلفية في المذرق

بنية الجهاز التناسلي األنثوي



شكل توضيحي إمجايل ملكوانت اجلسم عند الطيور



:اإللقاح والتطور عند الطيور ؟؟؟•

لي أما اإللقاح فهو داخ, ( قضيب ذكري)ال يوجد عند معظم الطيور عضو اقتران ذكري 

اقلة للبيوض عند جميع الطيور حيث يحصل إلقاح البيضة في المنطقة األمامية من القناة الن

,  فقط( المح)حيث تكون البيضة مكونة من الصفار 

ا مواد زاللية ويتشكل حوله, تنتقل الخلية البيضية الملقحة في القناة الناقلة للبيوض

,تفرزها غدد متوضعة في جدار القناة( البياض)

ثم قشرة ( رقيقة)وفي القسم السفلي من القناة الناقلة للبيوض يحاط الزالل بقشيرة ورقية 

ناقلة للبيوض يبدأ التشكل الجنيني في بيضة الطيور التي ما تزال في القناة ال, كلسية 

ى وسط ويستمر بعد خروج البيضة إلى الوسط الخارجي شريطة تعرض هذه البيوض إل
.دافئ



تصنيف الطيور

: هي, فوق رتب3يضم صف الطيور 

.Ratiteفوق رتبة الرواكض -1

.Sphenisciformesالبطاريق فوق رتبة -2

.Neognathaeالجؤجئيات فوق رتبة -3



تصنيف الطيور
:  Ratiteفوق رتبة الرواكض -أ

.تتميز بعدم وجود القصرة واألسنان•

ناسلي تشترك أنواع هذه المجموعة ببنية الحوض وأساليب التعشيش وبوجود عضو ت•
.وباعتناء الذكر بالبيوض والفراخ أكثر من اإلناث, (القضيب)ذكري 

:  رتب نذكر منها5تشتمل الرواكض على •

:  Struthioniformesرتبة نعاميات الشكل * 

 ً ,  أكبر الطيور حجما

غير قادرة على الطيران  ,

ينويشتمل كل منها على إصبع, األرجل عندها طويلة. وهي متأقلمة للمشي السريع,

كون ملوناً عند الجنسان منفصالن ولهما شكلية ثنائية جنسية تتجلى بلون الريش الذي ي
 ً .الذكر باألبيض واألسود وعند األنثى يكون قاتما

تخلو نعاميات الشكل من عظم الترقوة.

 من أنواع نعاميات الشكل نذكر النعامة الجملStuthio camelus  .



:  Apterygiformesرتبة الجناحيات الشكل * 

تتشابه أفرادها من حيث الحجم مع الدجاج,

 ًغير قادرة على الطيران إذ تراجعت أجنحتها تراجعاً شديدا,

تكون أرياش التغطية لديها شبيهة بالفراء,

 يختفي عند هذه الطيور عظام الترقوة والقصرة والكتف,

 من اإلناث% 40تتميز الذكور بأنها أصغر حجماً بمقدار.

طائر الكيوي: مثال.



النعامة الجمل 
Stuthio camelusapteryx owenii

طائر الكيوي

بعض أنواع الرواكض



:Sphenisciformesالبطاريق فوق رتبة -2

,تتميز بعدم قدرتها على الطيران

,تمتلك القدرة على السباحة في مياه البحار إذ تحورت أجنحتها إلى زعانف

ليل الجسم تشتمل هذه الطيور على قصرة وتمتاز بتحول أرياشها إلى فرو يمنع تب

,بالماء

دان الحرارة يتوضع تحت الجلد طبقة شحمية تشكل مع الفراء طبقة عازلة تقلل فق

,إذ تعيش هذه الطيور في األماكن الباردة, من الجسم

,تتوضع األرجل في الناحية الخلفية من الطير

Spheniscusمن أنواع البطاريق نذكر البطريق  humboldti



:Neognathaeالجؤجئيات فوق رتبة -3

لف تتشابه مع الرواكض بأنها مجردة من األسنان لكنها تخت
,  يةعنها بشكل الحوض والمنطقة العلوية من القصبة الهوائ

.وبعدم وجود القضيب

:رتبة نذكر منها23تشتمل الجؤجئيات على 

تتصف هذه الطيور : Aneriformesرتبة األوزيات -1
قار بحجوم متوسطة أو كبيرة وبرقبة طويلة وبقصر المن

من أنواع األوزيات نذكر , واألرجل وبمعي أعور طويل
Nettaوالبط Cygnus olorاإلوزة  rufina

تتمتع أنواعها بثنائية: Galliformesرتبة الدجاجيات -2
ش إذ يكون الذكر أكبر من األنثى كما يكون ذو ري, جنسية
Paonمن أنواع الدجاجيات نذكر الطواويس من جنس . ملون

.Lyrurusوالديك البري والديك الهندي والدجاج 

Cygnus olorاإلوزة  

Nettaالبط   rufina

Paonطاووس من جنس 



بعض أنواع الدجاجيات

Lyrurusالدجاجة  tetrix

الديك البري



تدعى هذه الرتبة برتبة جواثم الشكل : Passeriformesرتبة العصفوريات -3

.وهي تضم عصافير الدوري والعندليب و الهدهد والسنونو والغربان

تمتاز بأجنحة قوية وبأقدام متينة : Flaconiformesرتبة الطيور الجارحة  -4

أن تميز والطيور الجارحة تستطيع, تحمل مخالب قوية تمكنها من تمزيق الفريسة

, فلوالمنقار عندها معقوف نحو األس, فهي حادة البصر, فريستها عن علو شاهق

.تضم هذه الرتبة عدة أنواع نذكر منها الصقور والنسور

تتصف بمنقار طويل : Ciconiiformes( اللقلقيات)طويلة الساق رتبة الطيور -5

غذاء تعتمد في غذائها على, وهي طيور مهاجرة, جداً وبرقبة طويلة وأرجل طويلة
Ciconiaطير اللقلق : تشتمل هذه الرتبة على عدة أنواع نذكر منها , حيواني

Ciconia وطير مالك الحزينAderea cinerea  .



بعض أنواع العصفورايت

الديك البري

Calyptomena viridispilangus sulphuratusGalerida cristata

Menura superba



بعض أنواع الطيور اجلارحة

الديك البري
Sarcoramphus papa

aegypius monachus



بعض أنواع الطيور طوةلة الساق

الديك البري

Ciconiaطير اللقلق  Ciconia
Ardea cinerea مالك الحزين



ناحية تمتلك البوميات عيوناً كبيرة تقع في ال: Strigiformesرتبة البوميات -6

. وهي مزودة بأرياش متنوعة, األمامية للرأس ومخالب طويلة وقوية

يات تعشش البوم, البوميات مجردة من الحوصلة ولكنها تمتلك معي أعور طويل 

نوعاً 125تضم هذه الرتبة , على األشجار وتتغذى بشكل أساسي على الفقاريات
Tytoنذكر منها النوع  alba والنوعStrix aluco



بعض أنواع البوميات

الديك البري

Tyto alba

Strix aluco



أمهية الطيور
ك من حيث وذل, تعد الطيور من المصادر البروتينية الهامة التي يعتمد عليها اإلنسان

من جهة أخرى تقضي الطيور على كثير من الحشرات . لحومها وبيوضها

ليات إلى ولكن الطيور تنقل بعض الطفي, والقوارض الضارة بالمحاصيل الزراعية
.الحيوانات األهلية
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 ?الصفات العامة لصف الثديات

,اعوذيل يختفي عند بعض األنو, يتألف الجسم من رأس ورقبة وجذع يحمل األطراف-1

ية وتمتلك الثديات غدداً عرق, ويغطي الجسم غطاء مؤلف من الشعر أو الصوف أو الفراء
.ودهنية ولبنية

.الدماغ أكثر تطوراً من أدمغة كل المجموعات األخرى-2

.جسمتتميز الثديات بتطور أليات التنظيم الحراري التي تعمل على ثبات حرارة ال-3

.يتصف الحجاب الحاجز بأنه عضلي-4

.المطرقة والسندان والركاب: عظيمات هي3يوجد في األذن الوسطى -5

.فقرات7تتألف المنطقة الرقبية للعمود الفقري من -6

.الكريات الحمر مجردة من النوى-7

.نبينما اختفى القوس األبهري األيم, تمتلك الثديات القوس األبهري األيسر-8

سم الثديات منفصلة الجنس واإللقاح عندها داخلي ويحصل التطور الجنيني في ج-9
.األم

.الماء كما هو الحال في الحوتياتتعيش في بعض أنواع الثديات -10
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يتألف الجلد عند الثديات من بشرةEpidermis وأدمةDermis 

يها من خاليا ظهارية مجردة من األوعية الدموية وإنما تغذ: تتألف البشرة
من تتقرن الطبقة السطحية. الشعيرات الدموية المنتشرة في األدمة

.البشرة وتتبدل باستمرار

,  بفتتألف من نسيج ضام يشتمل على أوعية دموية وأعصا: أما األدمة
قة تتوضع األدمة على نسيج ضام غني بالخاليا الدهنية يدعى بالطب

.تحت الجلد

هي, يشتمل الجلد على عدة أنواع من الغدد:

لة من تفرز سائل يتكون من الماء وكمية قلي, لها بنية أنبوبية: الغدد العرقية
في وتخت, وظيفة هذه الغدد هي التنظيم الحراري. ويدعى بالعرق, األمالح و البولة

ت إلى هذه الغدد عند بعض الحيوانات مثل األرانب والكالب والفيلة وتلجأ هذه الثديا
.أساليب لتحقيق عملية التنظيم الحراري

 ادة وتفرز مهي غدد حوصلية بسيطةتنفتح في جريبات الشعر : الدهنيةالغدد
.دهنية تحافظ على مرونة األشعار ورطوبة الجلد
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بوبية ولها بنية أن, تشكلت الغدد اللبنية بتحور الغدد العرقية: الغدد اللبنية
.حويصلية وتقوم بإفراز الحليب عند إناث الثديات

العين مفرزاً سائالً يحفظ سطحلها بنية أنبوبية مركبة تنتج : الغدد الدمعية
.ويجعله نظيفاً 

مالخ تفرز الص, تقع تحت الجلد في القناة السمعية الخارجية: الغدد الصمالخية
.  والفطريات وغيرهاوظيفته حماية األذن من البكتيريا هو سائل دهني و

 عن تستفيد منها الحيوانات خالل بحثهاتفرز مواد ذات رائحة خاصة : حةالرائغدد
.الجنس األخر
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,  كبيربماذا يتميز دماغ الثديات عن دماغ الفقاريات األخرى بتطوره المتقدم وحجمه ال
:وتتجلى الصفات التطورية لدماغ الثديات بالنقاط التالية

لعليا زيادة مساحة قشرة المخ من خالل التالفيف التي نمت جيداً عند الثديات ا-1
(.الرئيسيات واإلنسان)

.  Ponsعضو يدعى بالجسر تحقق االتصال بين قشرة المخ والمخيخ بواسطة -2

مثلث وجود الجسم الثفني الذي يربط نصفي الكرتين المخيتين باإلضافة إلى-3
.المخ

ثالث إذ يتكون عند الثديات من فصين جانبيين و, يتصف المخيخ بتطور واضح-4
.متوسط يدعى بالفص الودي

يشكل (: فصوص بصرية)حدبات توأمية 4يوجد في الدماغ المتوسط للثديات -5
أما ( ئيدوران العين باتجاه المنبع الضو)الشفع األول منها مقر المنعكسات البصرية 

(.وتيالمنبه الصباتجاه الرأس دوران )السمعية الشفع الثاني فهو مقر المنعكسات 
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أعضاء الحس

المستقبالت 

البصريةالسمعيةالشميةالذوقيةاللمسية

تتركز في 
األماكن العارية 
والرقيقة من 

الجلد كالشفاه 
ونهاية الخرطوم 
وراحة الكف و 
أخمص القدم

توجد في 
,مخاطية اللسان

متطورة في 
وتؤدي , الثديات

وظائفها بشكل 
أفضل مما هو 

عند المحموعات 
الحيوانية األخرى

بسبب بقاء 
الطعام في 

التجويف الفموي
للثديات مدة 

أطول

تتركز في الجزء 
الشمي للتجويف

تكون , األنفي
أعضاء الحس 

الشمي متطورة 
عند معظم الثديات
وخاصة اللواحم 

فة بينما تكون ضعي
عند اإلنسان 
والرئيسيات 

.  والحيتان

تتصف أعضاء 
الحس السمعي 
بتطور جيد عند 

,  الثديات

ويتمثل عضو 
ذن االستقبال باأل

التي تتألف من
أذن خارجية و 
وسطى وداخلية

تتصف أعضاء 
البصر بأنها 

ضعيفة التطور
بالمقارنة مع 

الطيور 
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جهاز الدوران

الدمويةاألوعية القلب
 Lymphaticاللمفاوي؟؟؟الجهاز 

System 

يصل :شعريات لمفية-1:منيتكون 
السائل اللمفي مع الدم بواسطة الوريد 

األجوف األمامي إلى القلب كما يأتي سائل
لمفي جديد من النسج عبر سطوح 

ية وتشبه األوعية اللمف, الشعريات اللمفية
إالّ أّن جدرانها أرقّ , من حيث البنية األوردة

وتحوي بداخلها عدد أكبر من الصمامات التي
تعمل على سريان اللمف باتجاه واحد من 

.األعضاء إلى األوعية اللمفية

تتوزع في مناطق : الغدد اللمفية-2
مختلفة من الجسم مثل العقد اللمفية 
الرقبية واإلبطية وتحت الفكية واللوزات 

ويصدر عن كل عقدة لمفية وعاء , وغيرها
ء ويرد إليها وعا, لمفي يدعى بالوعاء الصادر
.  لمفي يدعى بالوعاء الوارد

نقل جزء-أ:الجهاز اللمفي له وظيفتان
-2. من المواد الغذائية إلى نسج الجسم

يا إذ تنتج الغدد اللمفية خال: وظيفة دفاعية
.بلعمية كما تقوم بتوليد األضداد

 أجواف 4يتكون من
,  (األذينان والبطينان)

صمامات ويحتوي 
تسمح بمرور الدم 

.وتمنع عودته
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الجهاز التنفسي

الرئتينالمجاري التنفسية

المجاري التنفسية 
:العلوية

وف تضم فتحتي األنف والج
ويعد البلعوم , الشمي

عضواً مشتركاً بين 
الجهازين التنفسي 

.والهضمي

اء يبطن الممر األنفي بغش
ظهاري مخاطي غني 

باألوعية الدموية 

ظهارة الممر األنفي تكون 
مهدبة مما يساعد على 

.  قتصفية الهواء المستنش

الصدريفي القفص تتوضعان 

تتألف الرئة من أعداد كثيرة من 
ى الحويصالت الهوائية التي تسم

احة التي تزيد مساألسناخ الرئوية ب
تتصف, السطح التنفسي للرئة

األسناخ الرئوية بسطوح رقيقة
تتخللها شبكة من الشعريات 

.   الدموية

:ةالمجاري التنفسية السفلي

وهي مدعمة بهيكل بالحنجرةتبدأ 
غضروفي ومزودة بلسان المزمار 

,والحبال الصوتية

إن فتحة المزمار تنغلق عند ابتالع
الطعام بواسطة لسان المزمار 

وهي على الرغامىيلي الحنجرة 
شكل انبوب مجوف ومدعم 

بحلقات غضروفية تمنع إغالق
الرغامى 

تتفرع الرغامى في نهايتها 
كل الخلفية إلى قصبتين تدخل

منها إلى رئة حيث تتفرع إلى
ت تنقل الهواء إلى القنواقصيبات

سناخ الحويصلية التي تنتهي باأل
الرئوية
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جهاز اإلفراغ

, يتكون من الكليتين والمجاري البولية

تتوضع الكليتان على الجدار الظهري للتجويف 
,البطني

,تأخذ الكلية شكل حبة الفاصولياء

ضيةتنتمي الكلى في الثديات إلى صف الكلى الحو

كون تشتمل الكلية على عدد كبير من النفرونات وت
,األنابيب البولية في الكلية طويلة

لى يتجمع البول في حويضة الكلية ومنها ينتقل إ
المثانة البولية عبر الحالب ثم يخرج البول إلى 

الوسط الخارجي من خالل مجرى بولي يدعى 
ات الجهاز البولي التناسلي في الثدي.  باإلحليل 67



الجهاز التناسلي

:الجهاز التناسلي الذكري

ضيب يتألف من الخصى واألقنية الناقلة للنطاف والق
,والغدد الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري

إما تتوضعان داخل , عدد الخصى في الذكر اثنتان
يدات كما في الحيتان والفيلة و وح)التجويف البطني 

أو تهاجران دورياً إلى سطح الجسم خالل , (الثقب
أو , (عند أكالت الحشرات والقوارض)فترة التكاثر 

تهاجران إلى سطح الجسم حيث تستقر بشكل 
كما في )دائم ضمن غالف يدعى كيس الصفن 

,  (اللواحم والرئيسيات والحافريات والجرابيات

يخرج من الخصية قناة ناقلة للنطاف تنتهي في
لية قاعدة القضيب حيث تخترقه قناة بولية تناس

,تدعى بـ اإلحليل

: يلحق بالجهاز التناسلي الذكري غدد إضافية هي
وم تق, الحويصالت المنوية, غدتا كوبر, البروستات

.هذه الغدد بإفراز سائل مغذي للنطاف و ممدد لها

الجهاز التناسلي الذكري
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الجهاز التناسلي

:الجهاز التناسلي األنثوي

لبيوض يتألف من المبيضين واألقنية الناقلة ل
والرحم والمهبل ثم الفتحة التناسلية 

,الخارجية

يحتوي المبيض في األنثى الناضجة على 
,البيوض بجميع مراحل تطورها

هايتها أما القناة الناقلة للبيوض فتتوسع في ن
ذي القمع فالوب القريبة من المبيض مشكلة 

,يتلقف البويضة بعد إطالقها من المبيض

كال يمتد البوقان نحو الخلف ويتوسعان ليش
,الرحم الجهاز التناسلي األنثوي
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:  أنواع الرحم عند الثديات ؟؟؟

كل تمتلك رحمين منفصلين يصبالجرابيات
,  منهما بمهبل مستقل

فلها رحمان يصبان في مهبل القوارضأما 
,  واحد

م فتكون نهاية الرحاللواحموالخفافيشوفي 
بان األيمن تلتحم مع نهاية الرحم األيسر ويص

يدعى الرحم في هذه الحالة )في مهبل واحد 
,  (بالرحم ثنائي القرنة

ان القردة واإلنسأما الرحم البسيط فيوجد في 
.وبعض أنواع الخفافيش

جية يلي الرحم مهبل ينفتح للخارج بفتحة خار

ثلث يحدث إلقاح البيضة في ال: اإللقاح والتطور
,  (القناة الناقلة للبيوض)األمامي من البوق 

.ويحصل التطور الجنيني في الرحم 70



تصنيف الثديات

Theriaتحت صف الثديات الولودة Prototheriaتحت صف الثديات األولية 

,بتضم رتبة واحدة هي رتبة وحيدات الثق

تتصف أنواع هذه الرتبة بصفات خاصة 
لبيوض بالزواحف كالتكاثر بالبيض وبنوعية ا

,وبوجود المذرق وبالحرارة غير الثابتة

دد وجود الوبر والغ: أما الصفات الثدية فهي
3و وجود , الجلدية بما فيها اللبنية

فقرات 7و , عظيمات في األذن الوسطى
.جزوالبنية العضلية للحجاب الحا, رقبية

:  هاتتميز أنواع هذه الرتبة بصفات خاصة ب
ا كتحول الفكوك إلى شكل منقاري وخلوه

,من األسنان

منقار البط : من نماذج هذه الرتبة
Ornithorynchs anatinus

,ثديات أكثر رقياً تضم

تنعدم عندها الصفات الخاصة 
وتضم فوق الرتب الحالية,بالزواحف

:التالية

فوق رتبة الثديات التوالي -1
Metatheria( الجرابيات)

فوق رتبة المشيميات  -2
Placentalia 71



ة توجد أنواع هذه الثديات في أمريكا الجنوبي
,واستراليا

مل تتميز أنواعها بوالدة الصغار بشكل غير كا
,بسبب عدم تشكل المشيمة عند أفرادها

وتمتلك, القضيب عند الذكور ذو شعبتين
,األنثى مهبلين

ي عند اإلناث محفظة تقع على البطن وتصب ف
,األثداء

طول األجنة المولودة أبعاداً صغيرة إذ يبلغذتأخ
سم ويكتمل تطوره في 3المولود حوالي 

,المحفظة

الكنغر طويل الذيل : من أنواع الجرابيات
والشيطان الدببي والخلد الجرابي والذئب 

.الجرابي

فوق رتبة الثديات التوالي -1
Metatheria( الجرابيات)

الجرابياتبعض أنواع 

الكنغر طويل الذنب

Sacophilusالدببي الشيطان  harrisii 72



تصنيف الثديات

Theriaتحت صف الثديات الولودة Prototheriaتحت صف الثديات األولية 

,تضم رتبة واحدة هي رتبة وحيدات الثقب

نوعية تتصف أنواع هذه الرتبة بصفات خاصة بالزواحف كالتكاثر بالبيض وب
,البيوض وبوجود المذرق وبالحرارة غير الثابتة

و وجود , وجود الوبر والغدد الجلدية بما فيها اللبنية: أما الصفات الثدية فهي
والبنية العضلية, وسبع فقرات رقبية, عظيمات في األذن الوسطى3

.للحجاب الحاجز

قاري كتحول الفكوك إلى شكل من: تتميز أنواع هذه الرتبة بصفات خاصة بها
,وخلوها من األسنان

Ornithorynchsمنقار البط : من نماذج هذه الرتبة anatinus

,ثديات أكثر رقياً تضم

,تنعدم عندها الصفات الخاصة بالزواحف

:وتضم فوق الرتب الحالية التالية

Metatheria( الجرابيات)فوق رتبة الثديات التوالي -1

Placentaliaفوق رتبة المشيميات  -2
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يات تسمى أيضاً بفوق رتبة الثد
,  Eutheriaالحقيقية 

تتميز أنوا ع هذه المجموعة بوجود
رحم المشيمة التي تربط الجنين ب

األم حتى يبلغ الجنين تطوره 
,الكامل

قية الحقيرتبة الثديات فوق تضم 
,رتبة13انقرض منها , رتبة31

: أهم الرتب الحالية

فوق رتبة المشيميات  -2
Placentalia

:Insectivoraرتبة أكالت الحشرات -1

ذ مثل القنف, تتغذى على الحشرات
الغربي

:Dermopteraرتبة جناحيات الجلد -2

درة تتمتع بالمق, هي حيوانات شجرية
على الطيران

(الخفاشيات)رتبة مجنحات األيدي -3
Chiroptera: تتمتع بالمقدرة على

تحولت األطراف األمامية إلى, الطيران
أجنحة

تقسم : Primatesرتبة الرئيسيات -4
:إلى تحت الرتب التالية

ثديات شجرية : Prosimiaeتحت رتبة القردة األولية -1
,تخلو أصابعها من المخالب, ذات نشاط ليلي ونهاري

.تتغذى على الحشرات والفقاريات والنباتات

العيون متجهة , الوجه قصير: Simiaeتحت رتبة القردة -2
ع تحمل األصاب, حاسة الشم متراجعة, الدماغ كبير, لألمام
نالرحم بسيط والمشيمة قرصية كما في اإلنسا, أظفار

Hominiensتحت رتبة البشريات -3 74



فصيلة القردة عريضات المنخرين 
Ceboidea:

ينتمي لها عدة أنواع نذكر منها 
Macacaالنوع ريسوس  mulata

rhesus , والنوع سيبوسCebus

capucinus

فصيلة القردة إنسانيات الشكل 
Anthropomorphes:

لها صدر مسطح  وأيدي طويلة 
نمو المحفظة , ومشية منحنية

وتطور , الدماغية والمخ النهائي
,  المقدرة الذكائية

مدة الحمل : مثال عليها الشمبانزي
أشهر ويعيش على شكل 9عندها 

,  جماعات

Gorilla gorillaالغوريال : مثال أخر

التي تعيش حياة أرضية وتمشي 
.مستخدمة أطرافها األربعة

:Simiaeتحت رتبة القردة -2

:تقسم إلى فصيلتين
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Erinaceusالغربي القنفذ  europaeus

Prosimiaeتحت رتبة القردة األولية Insectivoraرتبة أكالت الحشرات 

Lemor cata
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Macaca mulata rhesus

Cebus capucinus

فصيلة القردة إنسانيات الشكل فصيلة القردة عريضات المنخرين

Pan troglodytesالشمبانزي 

Gorilla gorillaالغوريال 
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,  Eutheriaتسمى أيضاً بفوق رتبة الثديات الحقيقية 

ط تتميز أنوا ع هذه المجموعة بوجود المشيمة التي ترب
,الجنين برحم األم حتى يبلغ الجنين تطوره الكامل

13انقرض منها , رتبة31الحقيقية رتبة الثديات فوق تضم 
,رتبة

م الرتب أيضاً فوق رتبة المشيميات تض
:  التالية

:Edentataرتبة عديمات األسنان -Placentalia5فوق رتبة المشيميات  -2

:Rodentiaرتبة القوارض -6

:Carnivoraرتبة اللواحم -7

:Lagomorphaرتبة أرنبيات الشكل -8

:Proboscidaeرتبة الخرطوميات -9

مفردات األصابع رتبة -10
Perissodactyla

رتبة مزدوجات األصابع -11
Artiodactyla

Cetaceaرتبة الحوتيات -12
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فصيلة : تضم عدة فصائل نذكر منها
وفصيلة أكالت Bradypodidaeالكسالى 

Myrmecophagidaeالنمل 

:Edentataرتبة عديمات األسنان 

:Rodentiaرتبة القوارض 

:Carnivoraرتبة اللواحم 

:Lagomorphaرتبة أرنبيات الشكل 

:Proboscidaeرتبة الخرطوميات 

Perissodactylaرتبة مفردات األصابع 

Artiodactylaاألصابع رتبة مزدوجات 

د وهي ثديات صغيرة تتميز عن غيرها من الثديات بوجو
غة شفع من القواطع في كل فك وبتمايز العضالت الماض

ض تشمل القوار, وهذا يساعد على قضم المواد القاسية
 Syrianنذكر منها الهامستر السوري , نوع1800

hamster.

مجردة من , تتغذى على اللحوم واألسماك والحشرات
فصيلة : فصائل 6تشمل هذه الرتبة , المعي األعور

Canidaeكالدب البني وفصيلة الكلبياتUrsidaeالدبيات 
كالقطط والنمور Felidaeكالثعالب والذئاب وفصيلة القطط

واألسود 

,  ثديات عاشبة تشبه لحد ما القوارض
.ليةينتمي لهذه الرتبة األرانب البرية واأله

أس يتصل الر, أكبر الثديات األرضية وزناً 
من أنواع هذه , بخرطوم طويل متحرك

الرتبة الفيل اإلفريقي والفيل الهندي

Cetaceaرتبة الحوتيات 

يتراجع عدد أصابع هذه الرتبة وتكون محاطة 
ففي, يكون عدد األصابع مفرداً , بغشاء قرني

3وفي الكركدن, الخيول إصبع واحدة هي الثالثة
.حميرمن أنواع هذه الرتبة أيضاً التابير وال, أصابع



Rodentiaرتبة القوارض 

Syrian hamsterالهامستر السوري 

Myrmecophagidaeالنمل فصيلة أكالت 
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:Edentataرتبة عديمات األسنان 

:Rodentiaرتبة القوارض 

:Carnivoraرتبة اللواحم 

:Lagomorphaرتبة أرنبيات الشكل 

:Proboscidaeرتبة الخرطوميات 

Perissodactylaرتبة مفردات األصابع 

Artiodactylaاألصابع رتبة مزدوجات 

Cetaceaرتبة الحوتيات 

يشمل كل طرف إصبعين هما الثالثة 
والرابعة وتزول اإلصبع األولى عند جميع

هما األنواع أما اإلصبعان الثانية والخامسة ف
م وتض, صغيرتان أو معدومتان حسب النوع

:  هذه الرتبة ثالث تحت رتب هي

:  Nonruminantiaتحت رتبة الالمجترات 

و لها معدة بسيطة أو مقسمة إلى جزئين أ
,  Suidaeالخنزيريات: وتضم فصيلتين, ثالثة

Hippoptamidaeوأحصنة النهر 

:  Ruminantiaتحت رتبة المجترات 

ركة تتميز بمعدة مركبة وبح,هي ثديات مجترة
تضم فصيلة الوعول , الفكين الجانبية

Cirvidaeوفصيلة الزرافياتGiraffidae

Bovidaeوفصيلة البقريات

:  Tylopodaتحت رتبة خفيات األقدام  

مقسمة إلى لها معدة , هي ثديات مجترة
من أنواعها الجمل ذو السنمين  , أجواف4

Camelus ferus , والالماLama guanica81



:Edentataرتبة عديمات األسنان 

:Rodentiaرتبة القوارض 

:Carnivoraرتبة اللواحم 

:Lagomorphaرتبة أرنبيات الشكل 

:Proboscidaeرتبة الخرطوميات 

Perissodactylaرتبة مفردات األصابع 

Artiodactylaرتبة مزدوجات األصابع 

Cetaceaرتبة الحوتيات 

اة الحوتيات حيوانات ثدية تالءمت مع الحي
تحورت األطراف األمامية إلى , المائية

للجسم , زعانف أما الخلفية فهي ضامرة
,  ةشكل سمكي ينتهي بالزعنفة الذيلي

تحت الجلد طبقة شحمية سمكها حوالي 
ة توجد الفتحات األنفية أو الفتح, سم50

األنفية الواحدة في الناحية السطحية 
سم تق,  للرأس ولها فقط وظيفة تنفسية

: هذه الرتبة إلى تحت رتبتين

تحت رتبة الحيتان ذوات الصفائح 
Mysticeti  :

,  قطتمتلك أسناناً في المرحلة الجنينية ف
ت الحو: من أنواعها, عندها فتحتان أنفيتان

Balaenaالرمادي  mysticetus

تحت رتبة الحيتان ذوات األسنان 
Odontoceti:

لها فتحة, تمتلك عدد كبير من األسنان
ام الدلفين الع: من أنواعها, تنفسية واحدة

Delphinus delphis , والفيستيرPhyster
macrocephalus
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شعبة الديدان
Helminthes



شعبة الديدان 

Helminthes

تحت شعبة الديدان المسطحة

Platyhelminthes

صف المهتزات 

Turbularia

صف وحيدات الجيل 

Monogenia

صف المثقوبات 

Trematoda

صف الديدان الشريطية 

Cestoda

تحت شعبة 
النيميرت 

Nemertina

تحت شعبة الديدان الممسودة 
( الخيطية)

Nemathelminthes

صف الممسودات

Nematoda

تحت شعبة 
الدوارات

Rotifera

تحت شعبة الديدان 
الحلقية

Annelida

صف قليالت األشعار

Oligochaeta

صف كثيرات األشعار

Polychaeta



 تحت شعبة الديدان المسطحةPlatyhelminthes

على اإلنسان )وبعضها لها حياة طفيلية, تعيش حياة حرة في المياه البحرية والعذبة والتربة

,  (والحيوان

:وتتصف بما يلي

جسمها متسطح باالتجاه الظهري البطني

وجود غطاء جلدي عضلي يحيط بالجسم

ينعدم عندها الجوف العام وتوجد األعضاء ضمن النسيج البرامشيمي الذي يشغل

الفراغات بين األعضاء

 ج تمتلك فم لدخول الطعام وخرو)بعض أنواعها له جهاز هضم بدائي مجرد من الشرج

.أما بعض األنواع فال تمتلك جهاز هضم, (الفضالت

جميع الديدان المسطحة ينعدم عندها جهاز التنفس وجهاز الدوران.

لخلفالجهاز العصبي عبارة عن عقدة عصبية واحدة يصدر عنها حبال عصبية تمتد ل.

معظمها حيوانات خنثوية واإللقاح عندها داخلي

األشكال الطفيلية منها تمتلك محاجم لتثبيت الديدان في المضيف.



تقسم هذه المجموعة إلى الصفوف التالية:

 صف المهتزاتTurbelaria

 صف المثقوباتTrematoda

 صف الديدان الشريطيةCestoda

المسطحةالديدان تصنيف تحت شعبة 



جهاز الهضم  :

ببلعوم يتصل الفم( ينفتح في وسط الوجه البطني للدودة)فم

ينتهي بأمعاء مسدودة 

كلى أولية : جهاز اإلفراغ

حبالن عصبيان متفرعان–عقدتين : الجهاز العصبي

1: ينتتكاثر بطريقتالمهتزات حيوانات خنثوية : التكاثر-

خرج للوسط بإلقاح البيوض فتتشكل بيضة ملقحة ت)جنسياً 

ي الخارجي وتتطور إلى يرقة سابحة تدعى يرقة مولر الت

.يبطريقة االنقسام العرضالجنسياً -2(. تتطور إلى فرد بالغ

ها وبعض, تسبح بعضها بواسطة تموجات الجسم: الحركة

.األخر بواسطة األهداب المهتزة الموجودة في ظهارة الجسم

بالناريا الماء العذب : مثال على المهتزاتPlanaria
tigrina



ى وبعضها يتطفل عل, تتطفل خارجياً على األسماك
الرئتين والمثانة للبرمائيات والزاحف

تشمل عضو للتثبيت في نهايتها الخلفية
 مم20–0.15أبعادها.
يتفرع , عقدة عصبية في المنطقة الرأسية: الجهاز العصبي

ها حبال عصبية تتجه للخلف وتتصل مع بعض6عنها 
بواسطة ضفائر عصبية

ؤدي فم في مقدمة الحيوان يتصل ببلعوم ي: جهاز الهضم
.إلى األمعاء

(ابتدائية)مكون من كلى أولية : جهاز اإلفراغ
تخرج , وحيدات الجيل ديدان خنثوية واإللقاح ذاتي

ة البيوض الملقحة إلى الماء وتتطور متحولة إلى يرق
عيون مهدبة تحتوي عضو تثبيت متطور وشفعين من ال

ف ثم تتثبت على جسم المضي, ومعي وكلى ابتدائية
وتتطور إلى دودة بالغة

 أما وحيدات الجيل ذات التطفل الداخلي كالوريقة
Polystomaالضفدعية  integerrimum التي

بغالصم فإن اليرقة تتثبت, تتطفل على مثانة الضفادع
وي ثم الشراغيف ثم تصل لألمعاء من خالل التجويف الفم

.إلى المذرق حيث يتم نضجها



لها شكل ورقي أو متطاول

متطفلة على الفقاريات

 سم3طول الجسم عدة ميليمترات حتى

 ( أمامي وبطني)تملك محجمين للتثبت على العائل

 متوسط واحد أو اثنين من( مضيف)دورة الحياة تتطلب وجود عائل

بعض أنواعها تحتاج مضيف واحد, الرخويات

 الكبدية من أنواعها المتورقةFasciola hepatica  و متفرعة

Dicrocoeliumالمعي المغصنة  dendriticum



 المتورقة الكبديةFasciola hepatica :

الماشية تتطفل على األقنية الصفراوية لكبد األغنام و

نادراً ما يصيب اإلنسان, واألرانب

 سم5–2يأخذ الجسم شكالً ورقياً طوله

لها محجم فموي في مقدمة النهاية األمامية للجسم أما

المحجم البطني فإلى الخلف قليالً 

فتحة التناسل توجد بين المحجمين

الفتحة اإلفراغية في نهاية الجسم

 يحيط بالجسم ظهارة منغرسة مجردة من األهداب

.انبسبب الحياة الطفيلية التي تعيشها هذه الديد



المتورقة الكبدية 

ن مكون من عقدتين عصبيتين م: الجهاز العصبي
طة طوق تتصالن ببعض بواس, الناحية األمامية للجسم

,  عصبي
 أعضاء الحس غير موجودة عندها بسبب حياتها

.الطفيلية
ي الفم يقع في منتصف المحجم األمام: جهاز الهضم

قسم ويصل مع بلعوم عضلي الذي يتصل مع معي ين
حو إلى ردبين معويين يمتدان على جانبي الجسم ن

الخلف
 ة مجرد)تكون نهايات األمعاء عند المثقوبات مغلقة

.وتخرج فضالت الجسم من الفم( من الشرج
بسبب ( بالتخمر)بالطريقة الالهوائية التنفس يحصل

أما , نحيث ال يوجد أكسجيحياتها الطفيلية الداخلية
ط اليرقات الحرة فتحصل على األكسجين من الوس

.المحيط بطريقة االنتشار عبر جدار الجسم
بعض)مؤلف من قناة بولية رئيسية : جهاز اإلفراغ

دقيقة يصدر عنها فروع, تمتد للخلف( األنواع قناتين
.تتوزع في كل أنحاء الجسم

ةالديدان المثقوبة ديدان خنثوي: الجهاز التناسلي  ,
.لذكريوتشتمل على الجهازين التناسليين األنثوي وا



:التطور عند المتورقة الكبديةوحلقة اإللقاح 

ن الذكر إلى يحصل اإللقاح ذاتياً أو بالتبادل وتنتقل النطاف م
القالب المستودع المنوي للجهاز التناسلي األنثوي ومنه إلى

مبيض إلى البيضي حيث يتم إلقاح البيضة التي تصل من ال
ناة قويتم طرح النطاف الزائدة من خالل , القالب البيضي

.التي تصدر عن القالب البيضيلورير 
 مضيف إلى األقنية الصفراوية للالبيوض الملقحة تنتقل

األساسي 
 اء مع الصفراء إلى األمعالملقحة تنتقل هذه البيوض ثم

ومنها إلى الوسط الخارجي مع البراز وحين تصل هذه 
ين الجنالبيوض إلى الماء تخرج منها يرقة سابحة تدعى 

روز شكله متطاول ومحاط ببشرة مهدبة وبنهايته ب)المهدب
(يدعى المنقار

د يسبح الجنين المهدب في الماء فترة من الزمن فإذا وج
إلى فإنه يعبر( الحلزون المبتوروهو )مضيفه المتوسط 

سة أبواغ ويستقر فيها ليتحول إلى كيبواسطة المنقار رئته 
,تحوي الخاليا المنتشة



دياتريالموجودة في كيسة األبواغ وتتطور إلى الخاليا المنتشة تتكاثر .

 ور إلى حيث تتطإلى كبد الحلزون تخرج الريديات من كيسة األبواغ وتصل

,بالذوانبأجنة جديدة تدعى 

تسبح تخرج الذوانب من الريديا وتعبر نسج الحلزون متوجهة إلى الماء حيث

ها وتتحول خارج الماء حيث تفقد ذيلتصل إلى منطقة عشبية لفترة وجيزة ثم 

هذا ( ثالً األغنام م)وعندما يبتلع المضيف األساسي الجنين المتكيس إلى طور 

ة وتخرج ينحل غالف الجنين المتكيس في القناة الهضمي, الجنين مع األعشاب

ل إلى دودة منه دودة فتية تهاجر إلى األقنية الصفراوية وتتثبت فيها وتتحو
.بالغة



 متفرعة المعي المغصنة

Dicrocoelium dendriticum

خرىتتطفل على األغنام وبعض الثديات األ

ية للكبدتعيش متطفلة على األقنية الصفراو

العائل المتوسط األول هو الحلزون 

العائل المتوسط الثاني النمل

ية ماعدا البنية الداخلية تشبه المتورقة الكبد

المعي والرحم



:  حلقة التطور

ن المتطفلة البيوض الملقحة تخرج من الفتحة التناسلية للديدا◦
,  على األقنية الصفراوية للمضيف األساسي

تخرج ثم تصل مع الصفراء إلى أمعاء المضيف األساسي ثم◦
,  مع البراز

ط األول عند وصول البيوض للماء يبتلعها المضيف المتوس◦
منها حيث يتفكك جدار البيضة في أمعائه ويخرج( رخوي)

الً إلى جنين مهدب يصل إلى كبد الرخوي حيث يتكيس متحو
ديدة كيسة أبواغ تحوي خاليا منتشة تتطور إلى يرقات ج

,  تدعى بالريديات تحوي بداخلها ذوانب

سط تخرج الذوانب من الفتحة التنفسية للرخوي إلى الو◦
وحين تقع على األعشاب يتناولها المضيف , الخارجي

جوف فتتحول هذه اليرقات في( النملوهو )المتوسط الثاني 
البطن إلى أجنة متكيسة 

يتم عندما تتناول العوائل النهائية األغذية الملوثة بالنمل◦
ألقنية هضم النمل وتتحرر اليرقات من الكيسات وتصل إلى ا

.الصفراوية للكبد حيث تتحول إلى ديدان بالغة

بهذا قد يصاب اإلنسان بهذه الديدان إذا تناول خضروات ملوثة
النمل



 المنشقاتSchistosoma

Schistosomaمنشقات الجسم الدموية ◦
haematobium

سانتصيب اإلن, البوليةتدعي ببلهارزيا المجاري 

بلهارسيا )منشقات الجسم المانسونية ◦
Schistosoma( المستقيم mansoni

ى تتطفل عل, تدعى ببلهارزيا المستقيم
م تشبه لحد كبير منشقات الجس, اإلنسان
الدموية



اتتعيش طفيلية في أمعاء الفقاري.

الجسم طويل مسطح شريطي الشكل

 يتألف الجسم من رأس وعنق وعدة

إلى عدة مئات3حلقات عددها بين 

يحمل الرأس محاجم وأحياناً عقائف

تزيد من شدة التثبيت

مجردة من الفم وجهاز الهضم

هزة تشتمل الحلقات الناضجة على أج

التناسل

هذه الديدان حيوانات خنثوية



قدتين يتكون من ع, ضعيف التطور بسبب تطفلها الداخلي: الجهاز العصبي

عصبيتين رأسيتين وعدة أشفاع من الحبال العصبية 

نتشرة وتستقبل المنبهات بواسطة خاليا حسية م, غير موجودة: أعضاء الحواس

.في جسم الدودة

رية حركة بطيئة داخل جسم المضيف بواسطة العضالت الدائ: الجهاز الحركي

.والطولية الموجودة في أجسامها

س الهوائيالتنف, تتم بطريقة االنتشار عبر سطح الجسم: نقل المواد والتنفس.

الفتحة كلى أولية وأقنية إفراغية تنتهي ب)من النمط البدائي : الجهاز اإلفراغي

(اإلفراغية

أمعاء وتمتص المواد المهضومة في, ينعدم في الديدان الشريطية: جهاز الهضم

.المضيف عبر سطح الجسم بطريقة االنتشار

 ألنثوي على الجهازين التناسليين اخنثوية وتشتمل ديدان : التناسليالجهاز

والذكري



 الشريطية االلقاح والتطورعند الديدان  :

 ث توجد أكثر حي( إلقاح متبادل)يتم اإللقاح في الحلقات البالغة وذلك بين دوتين

,  من دودة في معي المضيف

أو يحصل بين حلقتين بالغتين في الدودة الواحدة,

أو يحصل ذاتياً في حلقة واحدة بالغة.

شواك الذي يحصل تطور البيضة الملقحة إلى يرقة تسمى بالجنين السداسي األ

وقد , طالمتوس( العائل)يتابع هذا الجنين تطوره في المضيف , عقائف6يمتلك 
.يحتاج تطور بعض األنواع إلى مضيفين متوسطين



 رتبة ذوات الممصات الكاذبةPsedudophyllidae

أيضاً بالديدان محفورات الرأستدعى 

Diphyllobothriumالعريضة العوساء  latum

,متر12-10طولها 

,  حلقة4000-3000تحوي 

,اإلنسان واللواحم هم العوائل النهائية لهذه الديدان

, أما العوائل المتوسطة األولى فهي القشريات

الثانية فهي األسماك النهريةالعوائل المتوسطة أما 



دائريات )دائريات الممصات رتبة
Cyclophyllidae( المحاجم

ية الشريط)الشريطية الوحيدة الدودة :منها
Taenia(  المسلحة solium

,  متر4-2طولها 

,  محاجم4رأسها مجهز بـ 

اسل يلي الرأس حلقات فتية تخلو من أجهزة التن

ية يليها حلقات ناضجة تحوي أجهزة تناسل ذكر

. لملقحةوأنثوية ثم حلقات كهلة  تمتلئ بالبيوض ا

تخرج الحلقات الكهلة  للخارج خالل التغوط 

األجنة وتتفسخ وتخرج منها البيوض الحاوية على

, سداسية األشواك



يوض عندما يتناولها الخنزير تنحل قشور هذه الب

رق ويخرج منها جنين سداسي األشواك  الذي يخت

األوعية الدموية لألمعاء ويصل عبر الدورة 

تحول الدموية  إلى العضالت ويستقر فيها حيث ي

مكن أن ي( تدعى بالكيسة المذنبة )ليرقة متحوصلة 

تبقى لعدة سنوات 

وحين يأكل اإلنسان لحم الخنزير الملوث بها

النيء أو غير مطهو جيداً تصل هذه الكيسة 

دران المذنبة ألمعائه ويتحرر الرأس ويتثبت بج

المعي الدقيق ويتحول لدودة بالغة



Diphyllobothriumالعريضة دورة حياة العوساء  latum



Taenia( الشريطية المسلحة)حياة الدودة الشريطية الوحيدة دورة  solium



 الدودة الشريطية العزالءTaenia saginata  :

بر تتطفل على المعي الدقيق لإلنسان الذي يعت

,المضيف النهائي لهذه الدودة

 2000عدد حلقاتها , متر10–8طولها

 محاجم وليس له عقائف4يحمل الرأس

لصاتها تنفصل حلقاتها من جسم األم وتستطيع بتق

أما هالعضلية أن تخرج بين فترات التغوط وخالل

لقات الشريطية الوحيدة فال تطرح إالّ على شكل ح

 ً ,متصلة ومع البراز غالبا

وحيدة دورة حياتها تشبه دورة الحياة في الشريطية ال

ليس والبقرإال أن المضيف المتوسط في العزالء هو 

. الخنزير



 الدودة المشوكة الحبيبيةEchinococcus
granulosus

o تتطفل على اللواحم كالكالب والذئاب

والثعالب وغيرها وهذه الحيوانات تشكل 

,العوائل النهائية

oالعوائل المتوسطة لهذه الدودة هي اإلنسان

,والعواشب

o مم6–4طول الدودة,

o 3يلي الرأس عنق و , محاجم4لها رأس و

األولى فتية تخلو من أجهزة )حلقات 

الوسطى ناضجة وتحتوي على, التناسل

أما , الجهازين التناسليين الذكري واألنثوي

وي الحلقة الثالثة واألخيرة فهي كهلة وتح

(حةالرحم الذي يحتوي على البيوض الملق

حلقة فتية ناضجةحلقة  كهلةحلقة 



:حياة الدودة المشوكة الحبيبيةدورة 

oيلتهم اإلنسان أو الحيوان العاشب

,طعاماً ملوث بالبيوض الملقحة

oتنحل قشرة البيضة ويخرج منها

ار جنين سداسي األشواك يخترق جد

األمعاء وينتقل بواسطة الدورة 

الدموية إلى بعض أعضاء الجسم 

كالكبد والرئتين والطحال والدماغ

ية حيث يتثبت ويكّون كيسة عار

تنمو حتى يصبح( كيسة مائية)

سم يمكن أن تبقى عدة10-5قطرها 

,سنوات

oض تجدر اإلشارة إال أنه يمكن للبيو

الملقحة أن تصل لإلنسان عندما 

يالمس شعر الكلب الذي يحوي هذه
.البيوض



  ثنائية الفوهات الكلبيةDiphylidium
Caninum

ط تتطفل على األمعاء الدقيقة للكالب والقط

,(وهي العوائل النهائية)ونادراً اإلنسان 

 أما العوائل المتوسطة فهي البراغيث وقمل

,الرأس 

 سم45-20طول الدودة,

 محاجم وحيزوم يحمل على 4على رأس الدودة

,صفوف من العقائف4-3قمته 

 تحتوي الحلقة الناضجة على جهاز تناسل

يتين مزدوج ومتناظر جانبياً وفتحتين تناسل
.  جانبيتين



oة تطرح الحلقات الكهلة المليئ
ع بالبيوض للوسط الخارجي م

,براز الكلب

o تلتهم يرقات البراغيث هذه
البيوض الحاوية على األجنة
ول سداسية األشواك والتي تتح
إلى يرقة تسمى الكيسانية 

,المذنبة

oعندما تلتهم الكالب أو القطط
البراغيث الملوثة باليرقات

الناضجة تصل اليرقات إلى
ت األمعاء ويبرز رأسها ويتثب
في أمعاء المضيف النهائي 

لتتحول إلى دودة بالغة



:تتصف بالصفات العامة التالية

 لي واآلخر طفي( في المياه العذبة أو البحرية أو التربة)بعضها حر

(تتطفل على اإلنسان والحيوان والنبات)

شكل الجسم خيطي أو حبلي وغير مقسم إلى حلقات

الجهاز العضلي أكثر تطوراً من الديدان المسطحة

تحوي جوف أولي وهو عبارة عن شقوق بين األعضاء الداخلية

 (الشرج, معي خلفي, معي متوسط, مري, بلعوم, فم)أنبوب هضمي

اليوجد أجهزة تنفس أو دوران

الجهاز اإلفراغي من النمط الكلوي االبتدائي

 الديدان المسطحةالجهاز العصبي أكثر تطوراً من



 صف الممسوداتNematoda

 شعرية الرأسTrichocephalus trichiura

 ( السرمية الدويدية)الحرقصEnterobius vermicularis

 ( الصفر الخراطيني أواألسكاريس)حيات البطنAscaris lumbricoides

 الملقوة العفجيةAnkylostoma duodenale

 الشعرينة الحلزونيةTrichinella spiralis



Trichocephalusشعرية الرأس   trichiura (  السرمية الدويدية)الحرقصEnterobius vermicularis

Ascaris(  االسكاريس)البطن حيات  lumbricoides Ankylostomaالملقوة العفجية  duodenale



Trichinellaالشعرينة الحلزونية  spiralis



 دودة درنات البطاطاHeterodera rostochiensis



Heteroderaدودة جذر الشمندر  Schachtii



Ditylenchusدودة ساق البطاطا  destructor



Anguinaالقمح  دودة عفن  tritici



 (البصل أو الثوم)تسبب توقف نمو النبات



الجسم قصير

المقدمة: يقسم إلى ثالثة أجزاء  ,

.الرجل الملقطية, الجذع

 في مقدمة الجسم إكليالن من

األهداب تحيطان بالفم

لقبض الرجل تشبه الملقط وتستخدم ل

على الفريسة

 بعض أنواعها تعيش في المياه

العذبة وبعضها األخر في المياه 

البحرية



:التاليةالصفات العامة تتصف ب

يتصف الجسم بالتناظر الجانبي

 أمتار3مم حتى 0.5طولها

الرطبةمعظم أنواع الحلقيات تعيش في المحيطات والبحار والمياه العذبة واألماكن

 جهاز الهضم أنبوبي وكامل

جهاز الدوران من النمط المغلق

جهاز اإلفراغ يتكون من كلى تالية

التنفس من خالل سطح الجسم أو بالغالصم عند بعض األنواع

بي الجهاز العصبي مكون من شفع من العقد العصبية الدماغية أو من طوق عص
و حول البلعوم متصل بجذع عصبي بطني مزدوج أو مفرد مع وجود عقدتين أ

.عقدة عصبية واحدة في كل حلقة

الديدان المتطورة خنثوية أما الديدان البدائية فهي منفصلة الجنس



صف قليالت األشعارOligochaeta:

Lumbricusدودة األرض : مثال terrestris

 صف كثيرات األشعارPolychaeta:

 تحت صف كثيرات األشعار المتنقلةErrantia

 تحت صف كثيرات األشعار المقيمةSedantaria

 ( عديمات األشعار)صف العلقياتHirudinea:

Hirudo: العلق الطبي: مثال medicinalis

يفرز مادة الهيرودين المضادة لتخثر الدم



انتهت المحاضرة


