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 الممالك الحياتية

لك فان ذالى عهد قريب كان من التقليدي ان ينسب أي كائن حي الى احدى المملكتين الحيوانية او النباتية ومع 
 نظام المملكتين فقد أهميته.

في نظام المملكتين من السهولة أن تضع كائنات ذات جذور وتقوم بعملية التركيب الضوئي مثل االشجار والورود 
ضمن المملكة النباتية وأن تضع الكائنات المتحركة والتي تلتهم غذاؤها مثل الديدان واألسماك واللبائن ضمن 

تظهر عدة صعوبات فبعض الكائنات نسبت   Unicellularن ضمن الكائنات أحادية الخلية المملكة الحيوانية ولك
الى المملكتين النباتية من قبل علماء النبات والحيوانية من قبل علماء الحيوان فعلى سبيل المثال أن اليوغلينا 

Euglena  وأقرانها من السوطيات النباتيةPhytoflagellate   لهم القابلية على الحركة مثل الحيوانات لكنهم في
مثل النباتات ايضًا,   Photosynthesisنفس الوقت يمتلكون مادة الكلوروفيل ويقومون بعملية التركيب الضوئي 

 بعض المجاميع األخرى مثل البكتريا كانت تنسب أعتباطًا الى المملكة الحيوانية.

ولوا حل هذه المشكلة بواسطة تفريق المجاميع الى ممالك جديدة, لقدحدث لذلك كان على علماء األحياء أن يحا
لتشمل جميع  Protistaم بواسطة هيكل حيث أقترح مملكة جديدة هي الطليعيات  6611ذلك ألول مرة عام 

شية غالكائنات أحادية الخلية وأشتملت على البكتريا والطحالب الخضراء المزرقة وهي التي تفتقد الى أنوية ذات أ
 محيطة بها باألضافة الى كائنات احادية الخلية ذات أنوية.

بعد ذلك تم أكتشاف االختالفات المهمة بين البكتريا والطحالب الخضر المزرقة من جهة والتي تفتقد الى أنوية 
ذات  وجميع الكائنات األخرى التي لها خاليا  Prokaryotesمحاطة بغشاء وتم تسميتها بذوات األنوية االولية 

   Eukaryoticانوية حقيقية محاطة بأغلفة )أغشية( والتي تدعى ذوات األنوية الحقيقية 

نظام الممالك الخمسة الذي يجسد التمييز  مRobert whittaker 6111 أعتمادًا على ذلك أقترح روبرت ويتكر
 .Multicellularو  Unicellularباألضافة الى التمييز بين  Eukaryotesو  Prokaryotesبين 

 والبكتريا Blue-green algaeالطحالب الخضراء المزرقة   Kingdom: Moneraمملكة البدائيات  .1

 Kingdom: Protistaمملكة الطليعيات  .2
 Fungi والفطريات Yeast والخمائر  Molds العفن وتشمل Kingdom: Fung الفطريات مملكة .3

 Kingdom: Plantaeالمملكة النباتية  .4
 Kingdom: Animalia الحيوانية المملكة .5
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 الالفقريات 

غير  , من أسمها أنها كائنات خالية من هيكل عظمي أو عمود فقريأن التعريف العام لالفقريات والتي يفهم  
ان أنعدام الفقرات أو العظام صفة سلبية أساسًا ألي تقسيم طبيعي, أي أن فقدان صفة معينة أو تركيب  في 

متاز تمجموعة كائنات اليعني بالضرورة وجود عالقة طبيعية بين أفرادها ومع ذلك هنالك جملة صفات ايجابية 
 رجي وحبل عصبي بطني وقلب في الجهة الظهريةبها الالفقريات دون غيرها من الكائنات ومنها وجود هيكل خا

 من الجسم علمًا أن هذه الصفات قد توجد في مجاميع معينة وتنعدم في مجاميع أخرى من الالفقريات.

 يمكن تلخيص أهمية الالفقريات بجوانب أقتصادية وغذائية وعلمية -أهمية الالفقريات:  

د نافعة ومفيدة لألنسان كمادة غذائية مثل العسل أو مواد العديد من الالفقريات لها القدرة على أنتاج موا -1
 يستعملها األنسان مثل الشمع والحرير واألسفنج .

تعتبر العديد منها غذاء جيد لألنسان مثل الروبيان والسرطان والمحار واألخطبوط والعديد من شعوب العالم  -2
 تعتمد على الحيوانات الالفقرية في غذائها اليومي.

فقريات مهمة في األبحاث العلمية واجراء التجارب المختبرية بسبب صغر حجمها وقصر دورة تعتبر الال -3
على نطاق   Drossphilaحياتها وبساطة تركيبها وسهولة تكوين المستعمرات, أذ تستخدم مثاًل ذبابة الفاكهة 
 للتلوث المائي.واسع في الدراسات الوراثية كما يستعان بأنواع مختلفة من الالفقريات كمؤشرات حية 

تساعد في تلقيح النباتات مثل الحشرات, ولديدان األرض فائدة في تفتيت التربة وتقليبها وتهويتها كما أنها   -4
 خصوبتها. اف الى التربة فتزيد منتحول المواد العضوية المتفسخة التي تمر عبر قنواتها الهضمية الى مواد تض

حيث يستعمل بعضها في مكافحة االفات الزراعية  (Biological control)أستعمالها في السيطرة الحياتية  -5
بداًل عن المواد الكيمياوية والسموم والمبيدات لما تسببه هذه المواد من أضرار بصحة األنسان والبيئة عند تراكم 

 وجودها بكميات أكثر من الحد الطبيعي في المياه والتربة والهواء.
 أضرار الالفقريات -

عض الالفقريات بدور المضيف الثانوي لطفيليات مختلفة ويسبب بعضها أمراض مهلكة لألنسان تقوم ب -1
وماتسببه الديدان الخيطية والشريطية من  Plasmodiumوالحيوانات الداجنة مثل مرض المالريا يسببه طفيلي 

 ضعف وهالك لألنسان والحيوان.
 ع مختلفة من الحلزون.بعض الالفقريات يكون ناقل لألوبئة مثل البعوض وأنوا -2
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تتراكم انواع عديدة منها على هياكل البواخر والمنشات البحرية المغمورة مؤدية الى زيادة في وزنها وتقلل  -3
 .Balanusو  Lepasمن كفائتها مثل انواع من القشريات 

ثل الجراد متعمل الفقريات معينة على أتالف العديد من المحاصيل الزراعية سواء في الحقل أو عند خزنها  -4
 والخنافس وبعض الديدان الخيطية.

 

 -تصنيف الحيوانات:

لقد تم تسمية أكثر من مليون ونصف نوع من الحيوانات من قبل علماء الحيوان وتضاف االالف الى القائمة كل 
من  %02سنة, ومع ذلك يعتقد بعض علماء الحيوان ان االنواع المسماة )المكتشفة( لحد االن تكون اقل من 

 مجموع الحيوانات الحية.

 هو تقنية خزنية واستردادية وتخاطبية للمعلومات الحياتية وهو مايدعى بعلم التصنيف -:نظام التصنيف

يهتم أو يختص بتسمية كل كائن بواسطة تبني نظام موحد  -:  Sciences of taxonomyعلم التصنيف أذن 
حيث   Science of systematicفهو العلم النظامي مظهرًا درجة التشابه للكائنات. أما العلم األوسع نوعًا ما 

والذي يهتم بدراسة أختالف الكائنات ونظام   Evolution biologyأنه يشمل علم التصنيف والتطور الحياتي 
الطبيعة فالعلم النظامي هو في الواقع علم األحياء التطوري ألنه يتسعمل كل شيء معروف عن الحيوانات لفهم 

 عالقاتهم وتطورهم التأريخي. 

 أعمال لينايوس األخرى 

 نوع أعطي له أسم مميز قسم المملكة الحيوانية هبوطًا الى النوع وأعتمادًا على نظامه فأن كل  -1
مجموعة من أفراد متشابهة في صفاتها التشريحية )عدا األجهزة التكاثرية(لها القدرة على التزاوج فيما بينها  -النوع:

 وأنتاج نسل خصب وتكون معزولة تكاثريًا عن األنواع االخرى.

هو     رة بين افرادها فالفرد بهذا المفهوم مايتم تداول جيناتها الغفي  Genetic unitانه وحدة جينية  -أو يعرف النوع :
 األ وعاء مؤقت يحوي جزءًا صغيرًا من المجموع الجيني لنوعه.
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 Amphibiaوالبرمائيات  Avesوالطيور  Mammaliaميز أربعة أصناف من الفقريات هي اللبائن  -2
وبذلك حشر جميع   Vermesوالديدان   Insectaوصنفين من الالفقريات هي الحشرات   Piscesواألسماك 

 الالفقريات عدا الحشرات في صنف واحد هو الديدان.
قسم االصناف الى رتب والرتب الى أجناس واالجناس الى انواع بهيئة هرم مقلوب ولمحدودية معلوماته   -3

عن الحيوان فأن مجاميعه الواطئة مثل األجناس كانت واسعة وشملت حيوانات نعتبرها في الوقت الحاضر ذات 
بعيدة ونتيجة لذلك فأن الكثير من تصنيفه قد تغير تمامًا ومع ذلك فأن المفاهيم األساسية لنظامه التزال  صالت

  Taxaتتبع في الوقت الحاضر. فقد توسع ذلك النظام الهرمي منذ وقت لينايوس حيث أصبحت المجاميع الرئيسية 
 -المستعملة كاألتي من األعلى الى األسفل:

Kingdom – Phylum- Class- Order- Family- Genus- Species  كما أن األفرع السبعة لهذا النظام
 وهكذا. Super Classو  Sub Classيمكن أن تنقسم الى مجاميع أصغر ثانوية مثل 

حيث أن كل كائن يتكون أسمه من مقطعين    Binomial nomenclatureأوجد التسمية الثنائية العلمية  -4
فه األول كبير والثاني أسم النوع وتكتب جميع حروفه صغيرة ويكتب األسمان باللغة االول أسم الجنس ويكتب حر 
 الالتينية وبحروف رومانية.

 

 العالقات التطورية بين شعب الالفقريات ونظريات نشوء الحيوانات عديدة الخاليا

بوجه عام يؤمن   Metazoaلقد وجد علماء الحياة مصاعب كثيرة للكشف عن أصل الحيوانات عديدة الخاليا 
ولكن يوجد اختالف  Unicellularعلماء الحيوان ان الحيوانات عديدة الخاليا نشأت من الكائنات احادية الخلية 

حول أي مجموعة من مجاميع احادية الخلية كانت أصاًل للكائنات عديدة الخاليا؟ مع ذلك توجد ثالث نظريات 
 مسيطرة في الوقت الحاضر.

 Syncytial Theoryنظرية المدمج الخلوي 

ترمي هذه النظرية ان الحيوانات عديدة الخاليا التي تتألف اجسامها من خاليا عديدة نشأت من مجموعة بدائية 
من الهدبيات عديدة النوى )عدا بعض األيتدائيات األخرى والمساميات أذ يعتقد أنها ناشئة من السوطيات( كان 

الخاليا مدمجًا خلويًا في بادئ األمر )نوى عديدة مبعثرة في كتلة مستمرة من السايتوبالزم(  سلف الحيوانات عديدة
ثم نمت األغشية الخلوية بين النوى لتكوين الخاليا التي يتألف منها الجسم الكامل, ويعتقدون ان اسالف الهدبيات 
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وكانت كذلك عديدة  Bilateral Symmetryكما في بعض األفراد الحديثة كانت تميل الى التناظر الجانبي 
 الخاليا جانبية التناظر ومشابهة الى الديدان المسطحة .

 ان هذه النظرية تعالج العالقة المباشرة بين األبتدائيات الهدبية وبين الديدان المسطحة       

  Colonial Flagellatesنظرية المستعمرات السوطية 

وعملت هايمن  Meschinkoffأول من نادى بهذه النظرية ثم حورت من قبل مشنيسكوف  Hackelكان هيكل 
Hamin  الحيوانات عديدة الخاليا منحدرة من مستعمرة السوطياتعلى ترويجها وتنص هذه النظرية على أن 

 -وذلك أستنادًا لأللة التالية:

 في الحيوانات عديدة الخاليا. وجود حيامن مسوطة -1
في الحيوانات عديدة الخاليا الواطئة في سلم التطور والسيما في المساميات  جسمية مسوطةخاليا وجود  -2

 والالسعات.
 . Phytoflagellates الحيامن والبيوض في السوطيات النباتية نشوء -3
ي يمكن ان تكون اصاًل لألحياء عديدة الخاليا فف السوطيات النباتية الى تكوين نمط من المستعمراتتميل  -4

 واخرى مولدة تكاثرية   Somaticمثاًل تتميز الخاليا او تتمايز الى افراد جسدية   Volvoxة مستعمر 
Generative. 

 

 Polyphyletic Theoryنظرية تعدد األصول أو المناشئ 

تعداها والسوطيات وحدها بل يدة الخاليا اليقتصر على الهدبيات منشأ الحيوانات عدييرى مرجو هذه النظرية أن 
أيضًا, أذ أن الحيوانات عديدة الخاليا ذات مناشئ متعددة  مجاميع الحيوانات األبتدائية األخرىالى 

Polyphyletic Origin  وان األسفنجياتSponges  والمشطياتCtenophores  والالسعاتCnidarians 
فنجيات قد نشأت بصورة منفصلة ومستقلة . يمكن أن تكون األس Platyhelminthesوالديدان المسطحة 

 والالسعات قد نشأت من المستعمرات السوطية , كما ان المشطيات والديدان المسطحة نشأت من الهدبيات .

 أن هذه النظرية يمكن أن تكون توفيقية بين النظريتين السابقتين
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االبتدائيات  م2216-2361 أن أول من شخص ومسح هذه المخلوقات هو الهولندي أنتوني فان ليفنهوك
Protozoa  في األغريقية(Protos أبتدائي =Zoon هي كائنات ذات )أنوية حقيقية= حيوان Eukaryote 

حيث أن األبتدائيات موحدة أعتمادًا على صفة  Unicellularبأحادية الخلية وهي تعرف ايظًا منذ فترة طويلة 
هذا المفهوم أستدلت عليه بطريق ما  Multicellular كونها ليست حيوانات متعددة الخالياسلبية واحدة وهي 

 بداًل من احادي الخلية Acellular وقد فضلت أطالق مصطلح غير خلوي  مHamin 2491عالمة الحيوان 
Unicellular  على األبتدائيات حيث أنها عرفت األبتدائيات في وقتها بأنها الحيوانات التي أجسامها غير مقسمة

أستعمل بعد ذلك مرة ثانية من قبل علماء الحيوان خاصًة بعد  Unicellularالى خاليا" ومع أن المصطلح  
 الزال ذو قيمة. Acellularان مصطلح أكتشاف المجهر االلكتروني األ 

 الصفات العامة لألبتدائيات   

األبتدائيات كائنات وحيدة الخلية ومع ذلك فأنها حيوانات تقوم بكافة العمليات الحيوية وأن التعقيد أستمر  -1
 وتخصص العضيات والتراكيب الهيكلية وتعتبر كائن متكامل. Developmentبأتجاه النمو 

 أحادية الخلية والبعض بشكل مستعمرات.  -2
 غالبًا مجهرية مع ان البعض حجمها كبير كفاية لرؤيتها بالعين المجردة.  -3
 الاعضاء وال انسجة ولكن عضيات متخصصة, النواة احادية او متعددة.  -4
 .Mutualismاو متبادلة   Parasiteاما حرة المعيشة , او طفيلية  -5
 Pseudopodium, االقدام الكاذبة  Cilia, االهداب  Flagellaسواط بواسطة األ Locomotionالحركة  -6

 .Sessile,والبعض جالسة 
اي معتمدة على غيرها كغذاء أو  Heterotrophicاو   Autotrophicالتغذية اما ذاتية التغذية   -7

Saprozoic .)تستعمل مواد مذابة في محيطها)التغذية على المواد المتحللة 
 فيها فهي تقطن المياه العذبة , البحار, اليابسة.البيئات التي تعيش  -8
, اما  Cysticاو التكيس  Buddingاو التبرعم  Fissionاما باألنشطار   Asexualالتكاثر أما الجنسي  -9

 .Conjugationاو األخصاب المتبادل  Syngamyوهو أما باالقتران  Sexualالتكاثر الجنسي 

 Protozoaالمملكة الثانوية األبتدائيات  Protistaمملكة 
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والغذاء يصل الى الفجوة اما من   Food Vascularالهضم يحدث داخل الخلية ضمن الفجوة الغذائية  -11
 خالل فتحة الفم او باالبتالع.

   Contractile Vascularتتخلص األبتدائيات من الماء الزائد بواسطة الفجوات المتقلصة  -11

 Form & shapeالهيئة والحجم 

ر ا عن البعض األخر من ناحية هيئتها فالبعض ليس له هيئة ثابتة والتناظتختلف الحيوانات األبتدائية بعضه
معين والبعض األخر بيضوي أو كروي أو كمثري أو طولي, باألضافة الى أن هنالك انواع تتغير هيئتها 

 وكذلك حجمها تبعًا لنوع الغذاء وكميته.

 .Giardiaأما التناظر في األبتدائيات فبعضها ذات تناظر جانبي مثل 

 .Goniumكما في  Radial Symmetryواألخرى ذات تناظر شعاعي 

 .Volvoxمثل مستعمرة  Universal Symmetryوأبتدائيات أخرى ذات تناظر عمومي 

 تركيب البروتوبالزم في األبتدائيات

 النواة والسايتوبالزم

ع ومكوناته الداخلية تتصل مكما في بقية ذوات االنوية الحقيقة فأن النواة عبارة عن تركيب محاط بغشاء 
 DNA(Deoxyribo Nucleic السايتوبالزم بواسطة ثغور صغيرة , في داخل النواة تتكون المادة الوراثية

Acid)  على الكروموسومات , عادة الكروموسومات التكون كثيفة في األحوال األعتيادية بشكل يتيح تمييزها
عملية تثبيت الخاليا للفحص المجهري فأن المادة  فيما عدا خالل األنقسام الخلوي, مع أنه خالل

الكروموسومية )الكروماتين( تتكتل مع بعضها بشكل غير نظامي تاركة بعض المساحات في داخل النواة 
وهي صفة خاصة للعديد من  Vesicularحويصلي تقريبًا خالية مثل هذا المنظر أو الشكل للنواة يدعى 

ميات وأن تكثف الكروماتين يمكن أن ينتشر حول النواة أو داخليًا بأشكال األبتدائيات مثل السوطيات واللح
 هي تلك النويات واحدة او أكثر (Nucleoli Endosomes= ) متميزة كذلك ضمن النواة توجد نوية

Nucleoliتبقى كاجسام واضحة أو منفصلة خالل األنقسام الخيطي  التيMitosis  وتختص بهذا النوع
 Parasitic Amoebaاألميبا الطفيلية  Phytoflagellateمن النويات السوطيات الخضراء 

 -ومن جانب أخر فأن النويات على نوعين:  Trypanosomesوالتربينانوسومات 
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 وهي خالية من المواد الكروماتينية. Plasmasomeبالزماسوم  -1
 هي النواة التي تتألف من المواد الكروماتينية. Karyosomeكاريوسوم  -2

ألن   Condensed مكثفةأو  Compactمكتنزة للهدبيات يمكن أن تكون  Macronucleiأن األنوية الكبيرة 
المادة الكروماتينية منتشرة بشكل أدق والمساحات الفارغة أو الواضحة اليمكن مالحظتها من خالل المجهر 

الضوئي. 

 

ان العضيات الخلوية كتلك الموجودة في خاليا الحيوانات عديدة الخاليا يمكن مالحظتها في سايتوبالزم العديد 
من األبتدائيات, وهذه تشمل المايتوكندريا وجهاز كولجي والشبكة األندوبالزمية وحامالت األصباغ 

Chloroplast   ي التركيب الضوئي وتوجد فوهي العضيات المحاطة بأغشية والتي تحدث بداخلها عملية
 .Phytoflagellateمعظم السوطيات الخضراء 

 

 Ectoplasmأو  Peripheralيمكن أن يقسم في بعض األحيان الى منطقة محيطية أو خارجية  السايتوبالزم

ويظهر األندوبالزم أكثر حبيبيًا ويحتوي النواة والعضيات  Endoplasmأو  Centralومنطقة وسطية أو داخلية 
تحت المجهر الضوئي وهو يحتوي على قواعد  Hyalineالسايتوبالزمية أما األكتوبالزم يكون اكثر شفافية 

شبه غروي ويكون بينما  Gelاالهالب واالسواط ويكون االكتوبالزم اكثر صالبة وفي حالة هالمية 
 .Solيولة يكون في حالة غروية االندوبالزم االكثر س
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 أغلفة الجسم

وفي عدد من السوطيات يكون مرن وكثيف ويطلق عليه  Sarcodinaأن سطح جسم أغلب أنواع اللحميات 
  Plasma membraneالغشاء البالزمي 

فهو غالف يلتصق بالجسم التصاقًا وثيقًا في العديد من األبتدائيات وهناك أغلفة واقية غير  Pellicleالجليد أما 
وقد تكون   Foraminiferaوالموجودة في المخرمات Shell  القشرةملتصقة بالجسم التصاقًا وثيقًا مثل 

واد غريبة عن كما أن هنالك قشرات تصنع أو تبني من م Chitenأو الكايتين  مكونة من مادة السليلوز
الجسم مثل حبيبات الرمل الصغيرة والدياتوم وغيرها وتلتصق بواسطة مادة كايتينية تفرز من قبل الحيوان 

 نفسه.

أن الوسائل االساسية التي بواسطتها Locomotor Organelles : - عضيات الحركة 

-تتحرك األبتدائيات هي:

 

 

تراكيب أو عضيات صغيرة متحركة تشبه الشعر وتمتد من سطوح خاليا العديد من الكائنات Cilium الهدب 
وهي تراكيب مميزة للكائنات الهدبية, واوضح المجهر االلكتروني ان كل هدب متكون من زوج من نيبيبات 

 ولييفات وسطية محاطة بتسعة ازواج خارجية تشكل حلقة حولها.
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 ي او اعداد صغيرة على احد نهايات الخلية.السوط تركيب اطول من الهدب وغالبًا مايوجد بشكل احاد

الفرق الوحيد بين الهدب والسوط هو طريقة ضربهم للماء وليس التركيب حيث أن االثنان متشابهان داخليًا.  
ما أ فضربات السوط متناظرة لتموجات الثعابين وعلى ذلك فأن الماء سوف يندفع بشكل موازي للسوط.

ناظرة فهي قوية وسريعة باحد األتجاهات متبوعة بعودة بطيئة وخاللها الهدب فعلى العكس ضربات غير مت
 الهدب ينحني عند عودته الى وضعه االول وفي هذه الحالة فأن الماء سوف يندفع موازيًا لسطح الحيوان.

لهما وهذا محاط بغشاء  Axonemeأن األنيبيبات الليفية في السوط والهدب هي متكونة من الخيط المحوري 
مع الغشاء الخلوي الذي يغطي بقية الكائن وبالقرب من دخول الخيط المحوري الى الخلية فأن الزوج  متصل

المركزي من اللييفات ينتهي بصفيحة صغيرة داخل حلقة التسع أزواج كذلك في تلك النقطة يشارك لييف 
خلية ط الى غشاء الكل من التسعة ازواج وعلى ذلك فأن هؤالء يكونون أنبوب قصير يمتد من قاعدة السو 

  من اللييفات. Tripletsويشمل التسعة اثالث 

 

وهو تركيبًا  Kineto someأن ذلك األنبوب القصير المكون من تسعة اثالث من اللييفات هو الكاينيتوسوم 
أو أنه يعمل  Kineto someمشابهًا تمامًا للنوية , أن النويات لبعض السوطيات يمكن أن يتكون منها 

عمل النوية , أن جميع األسواط واالهداب لها كاينيتوم في قواعدها. ان الكاينيتوسوم في األبتدائيات له 
 والتزال تستعمل لحد األن. Basal granule  ,Basal bodyاسماء اخرى 
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 Pseudopodiaاالقدام الوهمية 

 اللحميات وفي عدد كبير من السوطيات وتوجد ايضاً وهي أمتداد مؤقت من السايتوبالزم وتوجد بشكل خاص في 
 -في السبوريات ولكن في حاالت قليلة وتقسم هذه االقدام اعتمادًا على تركيبها الى أربع أنواع وهي:

تتكون من منطقة مركزية من االندوبالزم ومنطقة خارجية من االكتوبالزم   Lobopodiaاألقدام الفصية  -1
وبعض انواع االميبا تتميز بعدم تكوينها اقدام وهمية   proteus  Amoeba كما في الحيوان األبتدائي 

 . Limaxform ولكن مجمل الجسم يتحرك حركة القدم الوهمي وهو مايدعى شكل الليماكس 
وهي امتدادات خيطية تتركب بصورة اساسية من االكتوبالزم وقد تتشعب هذه  Filopodiaاالقدام الخيطية  -2

 .Difflugia oblongaاالقدام الى فروع اصغر بحيث تكون منفصلة عن بعضها كما في 
وهي امتدادات من  Reticulopodiaوتسمى ايضًا باالقدام الشبكية  Rhizopodiaاالقدام الجذرية  -3

 .Gromiaوع صغيرة تتشابك مع بعضها مكونة تركيبُا شبكيًا كما في االكتوبالزم كما تتشعب الى فر 
وهي اقدام شبه دائمية ووتكون من االكتوبالزم طويلة ورفيعة مدعومة بواسطة  Axopodiaاالقدام المحورية  -4

ان هذه االنيبيبات تنظم بشكل حلزوني او هندسي  Microtubulesقضبان محورية من االنيبيبات الدقيقة 
 .Actinospharium eichhorniتمادًا على النوع وعلى مكونات المحور الخيطي كما في معين اع

 

القلنسوة  Hyaline capبالتكون فأن امتداد اكتوبالزمي يتكون ويدعى  Lobopodiumعندما يبدأ قدم فصي 
 نحو الجانب بشكل ارجاً الشفافة ويبدأ األندوبالزم بالجريان نحو والى داخل القلنسوة الشفافة بعد ذلك يتدفق خ

اي يصبح اكتوبالزم وعليه فأن  Gel Stateالى الحالة الهالمية  Solنافورة ويتغير من الحالة السائلة 
االكتوبالزم في هذه الحالة يصبح عبارة عن انبوب يجري االندوبالزم من خالله عندما يستطيل او يتكون 

 القدم الوهمي.

م يجري وة التي تجعل االندوبالز ن االكتوبالزم يتحول الى االندوبالزم , ان القاما المنطقة الخلفية من الكائن فأ
خل انبوب االكتوبالزم غير معروفة وهناك عدة نظريات مقدمة االان هذه النظريات اهملت كليًا او جزئيًا دا

ضالت عويعتقد االن ان الحركة االميبية تشمل خيوط دقيقة تنزلق خلف بعضها البعض  كما في حركة ال
                                 والى حد ما تشابهه حركة االهداب.
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 Excretion & Osmoregulationاالبراز والتنظيم االوزموزي 

في السايتوبالزم للعديد من األبتدائيات بواسطة المجهر الضوئي وبعض  Vacuolesيمكن ان تالحظ الفجوات 
هذه الفجوات تمتلئ بأوقات منتظمة بمواد سائلة وهذه تطرح فيما بعد وتدعى هذه الفجوات بالفجوات المتقلصة 

Contractile Vacuoles  . 

ة اكثر ية وتكوين الفجوات المتقلصان هناك برهان قوي ان هذه الفجوات المتقلصة تعمل اساساً لتنطيم االزموز 
انتشارًا وتمتليء وتفرغ في فترات اقصر في ابتدائيات المياه العذبة كما في االبتدائيات البحرية والتعايشية 

 والطفيلية.  Endosymbioticالداخلية 

التي تكون فيها ة و حيث يكون المحتوى المحيطي والسايتوبالزم متعادلين اوزموزيًا تقريبًا كما ان االنواع الصغير 
 نسبة المساحة السطحية اكبر من الحجم على العموم تمتلئ وتفرغ الفجوات المتقلصة فيها بسرعة.

 Diffusionمن جانب أخر فأن ابراز او طرح فضالت الفعاليات االيضية يكون على الدوام بواسطة االنتشار 
 البتدائيات.والتي تطرح خارج االجسام الصغيرة ل فمثاًل الناتج النهائي الرئيسي أليض النتروجين هو االمونيا

تختلف   Water expulsion Vacuolesان الفجوات المتقلصة والتي تدعى احيانًا بالحويصالت القاذفة للماء 
يمكن تواجد الفجوات ال لالبتدائيات ففي االميباتاختالفًا كبيرًا في تعقيدها بالنسبة الى األنواع المختلفة 

المتقلصة في جانب معين من الكائن حيث تتحرك بشكل مستمر في االندوبالزم فالحويصالت الصغيرة 
ترتبط بالفجوة المتقلصة وتفرغ محتوياتها في الفجوة المتقلصة حتى تمتلئ تلك الفجوة وتدعى هذه العملية  

Distal ويتصل غشاء الفجوة المتقلصة بغشاء سطح  وعند ذلك فأن الفجوة تقترب من  الغشاء السطحي
 الحيوان وتطرح محتوياتها عند ذلك الى الخارج.

الفجوات المتقلصة لها ميكانيكية ملئ مشابهة لتلك الموجودة في  Blepharismaفي بعض الهدبيات مثل 
ع فأن لها فجوات اكثر تعقيدًا ففي مثل هذه االنوا Parameciumاالميبات بينما البعض االخر مثل 

يؤدي الى  Excretory poreالفجوات المتقلصة تقع في موقع محدد وتحت غشاء الخلية ولها ثقب لالبراز 
وبدولرها  Feeder canalsقنوات  6الخارج وتكون الفجوة محاطة بقارورات ولكل قارورة مايقارب الستة 

فأن القنوات المغذية تكون محاطة بأنيبيبات دقيقة وهذه تتصل مع القنوات خالل ملئ القارورات ومن 
وان هذه   Endoplasmic Reticulumالنهايات السفلية تتصل مع النظام االنبوبي للشبكة االندوبالزمية 
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قلص تي يمكن ان يكون لها دور في تالقارورات والفجوات المتقلصة تكون محاطة بحزيمات من اللييفات وال
هذه التراكيب . ان تقلص القارورات يؤدي الى ملئ الفجوة المتقلصة. اما عندما تتقلص الفجوة لتقذف 

 محتوياتها الى الخارج فأن القارورات تنفصل عن الفجوة وبذلك يمنع رجوع المحتويات الى القارورات.

 

 Nutritionالتغذية 

اي عملية الحصول على   Autotrophesذاتي التغذية تتغذى الحيوانات االبتدائية بطرق عديدة منها ماهو 
 الغذاء بصورة ذاتية أذ تستخدم الطاقة الضوئية لتصنع لنفسها جزئيات عضوية 

حتوي تلك الكائنات ذ تولكنها ايضًا تستخدم التغذية الرمية وااللتهامية وهذا يظهر واضحاً في اليوغلينا مثاًل أ       
على البالستيدات الخضر الحاوية على مادة الكلوروفيل كما توجد في كل بالستيدة خضراء مجموعة من 

وقد تعمل هذه الحبيبات كمركز لبناء مادة تسمى برراميلوم  Pyrenoidالحبيبات المعروفة بالبايريونيد 
Paramylum  وهذه هي المادة التي تتغذى عليها اليوغلينا وتتكون نتيجة البناء الضوئي. ان انواع اليوغلينا

تظهر تغايرات واضحة في قابليتها على التغذية فالبعض يحتاج الى بعض الجزئيات العضوية المصنوعة او 
ك يصبح ذو الظالم وعلى ذل المهيئة مع كونها ذاتية التغذية وبعضها يفقد البالستيدات الخضراء اذا وضع في

 تغذية رمية دائمية.

وهي كائنات تعتمد على جزيئات غذاء غير مصنعة من قبلها كمصدر   Heterotrophes متباينة التغذية او
غذائي لها. اعتمادًا على امكانية صنع المكونات العضوية من المواد الغير عضوية او حصولها على الجزئيات 

كائنات اخرى كما يمكن ان يضاف تصنيف اخر بالنسبة للكائنات ذات التغذية  العضوية المصنعة من قبل
 Phagotrophesوتدعى االلتهامية المتباينة ويشمل الكائنات التي تلتهم أجسام او دقائق منظورة من الغذاء 

عى وتد Soluble formعلى العكس من تلم الكائنات التي تعتمد على غذاء في حالة مذابة  Hoplozoicاو 
 . Osmotrophesأو  Saprozoicرمية 

ويتكون فيها من انبعاج  Phagocytosisفتشمل االلتهام الخلوي  Nutrition Hoplozoicاما التغذية الكلية  
لغشاء الخلية حول اجزاء الفم وبأستطالة االنبعاج الى  Infoldingاو التفاف  Invaginationنحو الداخل 

طح وهذه الفجوة المتكونة مع المادة الغذائية داخلها تعرف بالفجوة الغذائية داخل الخلية عند ذلك ينفصل الس
Phagosome  أوVacuole  Food   وهناك حويصالت صغيرة تحتوي على انزيمات هاضمة تدعى



المرحلة الثانية                                                                                               3 الالفقريات النظري 
    

3 
 

Lysosomes  تتحد مع الفجوة الغذائية وتسكب محتوياتها فيها وتبدأ عملية الهظم وبعد ان تمتص المواد
ل غشاء الفجوة هذا يؤدي الى تقلص حجم الفجوة واي مادة غير مهضومة داخلها يمكن ان المهضومة من قب

 تطرح الى الخارج بعملية معاكسة لعملية االلتهام حيث تلتحم الفجوة الغذائية مع غشاء سطح الخلية.

االلتهام هو تركيب فمي يدعى الفم الخلوي  Phagocytosisفي اغلب الهدبيات والعديد من السوطيات فأن موقع 
Cytosome. 

 أما االميبات فأن االلتهام يمكن ان يحدث في اي نقطة بواسطة احاطتها وتغليف االجزاء بواسطة االقدام الوهمية.

أو بأنتقال  Pinocytosisفيمكن ان تكون بواسطة الشرب الخلوي  Saprozoic Nutrition التغذية الرميةاما 
 الذائبة من خالل غشاء الخلية الخارجي مباشرة. المواد

 Reproductionالتكاثر 

كي نكون دقيقين فأن التكاثر في األبتدائيات الجنسي أما التاثر الجنسي والذي نعني به اتحاد خاليا جنسية تتحول 
حدث بشكل الجنسية تالى اجنة لتكوين افراد جدد فهو اليحدث فاالبتدائيات ليس لها اجنة ومع ذلك فالظواهر 
 واسع في االبتدائيات وهذه الظواهر الجنسية قد تتقدم على بعض اوجه التكاثر الالجنسي.

ان المظاهر االولية للعمليات الجنسية تشمل االنقسام االختزالي لعدد الكروموسومات الى النصف)من عدد زوجي 
Diploid number  الى عدد فرديHaploid number  ونمو خاليا جنسية كميتاتGametes  او على

 وعادة اتحاد هذه االنوية الكميتية. Gamete nucleiاالقل انوية كميتية 

 Asexual Reprodutionالتكاثر االجنسي  -1
  Fissionاالنقسام 

نواع اان عملية تضاعف الخلية والتي تؤدي الى تكوبن اعداد اخرى من الخاليا في االبتدائيات تدعى باالنقسام و 
 -االنقسام هي :

وهو االكثر شيوعًا بين انواع االنقسام وفيه ينتج كائنين اوليين  Binnary fissionاالنقسام الثنائي البسيط  -أ
 متشابهين.

في بعض الهدبيات تكون الخلية المكتونة اصغر بكثير من الخلية االم وتنمو فيما  Buddingالتبرعم  -ب
 بعد الى حجم البالغات وهذا مايدعى بالتبرعم.



المرحلة الثانية                                                                                               3 الالفقريات النظري 
    

4 
 

وهو انقسام السايتوبالزم المسبوق بأنقسامات نووية متعددة  Multiple Fissionاالنقسام المضاعف  -ت
شائع في  السبوريات   Schizogonyسام المضاعف وعلى ذلك تنتج عدد من االفراد بشكل متعاقب ان االنق

Sporozoa  واللحمياتSarcodina . 
 الظواهر الجنسية  -2

مع ان جميع االبتدائيات تتكاثر الجنسيًا والبعض منها تكاثرها يكون بشكل واضح بالطريقة الالجنسية االأن 
لوراثي . ان تجة كوسيلة العادة االتحاد ااالنتشار الواسع للوجود الجنسي بين االبتدائيات يبرهن عن قيمتها المن

االنوية الكميتية والتي تتحد في عملية االخصاب الرجاع العدد الزوجي من الكروموسومات اعتياديَا تولد خاليا 
 كميتية خاصة.

 انواع الظواهر الجنسية

ان عملية اخصاب كميت بكميت اخر تسمى االقتران ومع ان بعض الظواهر الجنسية  Syngamyاالقتران  -أ
التزاوج الذاتي وفيه االنوية الكميتية تبرز بواسطة  Autogamyفي االبتدائيات التشمل تلك العملية وكمثال 

 ا.في نفس الكائن الذي انتجه  Zygotوتتحد لتكون البيضة المخصبة  Meiosisاالنقسام االختزالي 
 وفيه تتم عملية تبادل انوية كميتية بين زوج من الكائنات. Conjugationاالخصاب المتبادل  -ب

 

 Encystmentالتكيس 

تنفصل االبتدائيات عن محيطها الخارجي بواسطة غشائها الخارجي الرقيق ويبدو مذهاًل مقدرة االبتدائيات الناجحة 
 بة وهذا النجاح يعود لقابليتها على تكوين االكياسجدًا في بيئات تتعرض بأستمرار لعوامل او ظروف صع

Cysts  وهي اشكال سابتةDormant  متميزة بقابليتها على تكوين اغطية خارجية مقاومة والغلق التام الى حد
ما لالفعال االيضية. ان تكوين االكياس مهم ايضًا للعديد من االشكال الطفيلية والتي يجب ان تحيا في بيئات 

 فصعبة ومع ذلك فأن بعض الطفيليات التكون اكياس حيث تكون معتمدة على االنتقال المباشر من مضي
الى اخر ومن الممكن مالحظة وجود بعض االشكال التكاثرية داخل اكياس بعض االنواع مثل االنقسام والتبرعم 

 واالقتران .

ان الظروف المحفزة لتكوين االكياس غير مفهومة كليًا مع انه في بعض االنواع يكون تكوين الكيس )دوري( حيث 
 يظهر في دور معين من دورة الحياة.
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شكال حرةة المعيشة فأن التغيرات المعاكسة في البيئة تؤدي الى التكيس مثل هذه الظروف ممكن وفي معظم اال
 ان تشمل قلة الغذاء الجفاف قلة تركيز االوكسجين او االس الهيدروجيني او تغير الحرارة.

واد جدار م خالل عملية التكيس فأن عدد من العضيات تمتص مثل االهداب واالسواط بينما جسيمات كولجي تفرز
الكيس والذي ينقل الى السطح بواسطة حويصالت ومن جانب اخر فأنه اليعرف العامل المحفز للخروج من 
الكيس فأن عودة الظروف المالئمة تحفز على التخلص من التكيس في االبتدائيات التي يكون فيها الكيس 

تلك حيث تحتاج الى ظروف مشابهة ل طور مقاوم. اما المحفزات في االشكال الطفيلية فتكون اكثر تخصصاً 
 الموجودة في المضيف.

 تكوين المستعمرات

في االبتدائيات نتيجة لعدم انفصال االفراد الناتجة من االنقسانات المتكررة عن بعضها  Colonyتتكون المستعمرة 
ك خمسة االبعض فتبقى متصلة ببعضها بواسطة خيوط بروتوبالزمية او تغلف نفسها بغالف جيالتيني. وهن

 -انواع من المستعمرات من حيث الشكل هي:

  Linearالمستعمرة الطولية  -1
  Arboroidالمستعمرة المتفرعة  -2
  Discoidالمستعمرة القرصية  -3
  Spheroidالمستعمرة الكروية  -4
  Gregaloidالمستعمرات المحتشدة  -5
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 صنف السوطيات   -أ
 Class= Phytomastigophora النباتية السوطيات صنف -:أوالا 
  Euglenaيوغلينا  -1

 

يعيش في برك المياه العذبة عادة وهو أخضر اللون وتكون نهايته مدببة أما المقدمة فتكون عادة أكثر أستدارة    
مرن , يوجد في النهاية األمامية من الجسم أنخفاض قمعي هو فم الخلية  Pellicleيحيط بالحيوان جليد 

Cytosome  يتصل الفم من الخلف ببلعوم الخليةCytopharynx  الذي يتوسع في نهاينه الخلفية ليكون
تطرح الفجوات المتقلصة بمحتوياتها السائلة في المستودع  Reservoirحويصلة كروية تقريباً تعرف بالمستودع 

يضًا جسم وجد في المقدمة اومن األخير تأخذ هذه السوائل طريقها الى الخارج عن طريق البلعوم وفتحة الفم, وي
ينبثق من فتحة الفم سوط منفرد ينشأ من خيطين محوريين  Stigmaأحمر حساس للضوء يعرف بالبقعة العينية 

. تكون النواة بيضوية أو كروية الشكل وتقع بالقرب من مركز الجسم وأن الغشاء النووي يتألف من طبقتين 
ضوية تحتل مركز النواة , ينتشر في السايتوبالزم وبهيئة أقراص بيويخترقه عدد كبير من الفتحات أما النوية ف

وكما توجد في  Chlorophyllالحاوية على مادة الكلوروفيل  Chloroplastsعدد من البالستيدات الخضر 
وقد تعمل هذه الحبيبات كمراكز  Pyrenoidكل بالستيدة خضراء مجموعة من الحبيبات المعروفة بالبايرينويد 

 تتكون المادة االخيرة نتيجة لعملية البناء الضوئي. Paramylum ادة شبيهه بالنشا تسمى براميليوم لبناء م
التي تتم بفضل الكلوروفيل  Photosynthesisيحصل الحيوان على معظم غذائه بطريقة التركيب الضوئي 

أو  Autotrophicة وضوء الشمس, يسمى هذا األسلوب في الحصول على المواد الغذائية بالتغذية الذاتي
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. ويستطيع الحيوان الحصول على المواد الغذائية بطريقة رمية Holophyticالتغذية بالطريقة النباتية 
Saprozoic .وذلك بأمتصاص المواد الغذائية السائلة عن طريق جدار الجسم 

ائقة لليوغلينا وط بسرعة فقد يزحف الحيوان على األجسام الصلبة دون األستعانة بسوطه أما عند السباحة فيهز الس
شكل ثابت تقريبًا ومع ذلك فأنه قادر على أن يأتي بحركة دودية )تنشأ من موجات من التقلصات المتتالية 

 .Euglenoid movement للجسم( تسمى بالحركة اليوغلينية

فتتكون  Mitosisأذ تنقسم النواة انقساماً خيطياً  Binnary fissionيتكاثر اليوغلينا عادة باألنقسام الثنائي البسيط 
نواتان , كما يتضاعف عدد بعض األعضاء األمامية كالمستودع والفجوة المتقلصة. ثم ينقسم الحيوان طوليًا 
الى قسمين يقع في أحدهما السوط القديم وينمو لألخر سوط جديد . وقد يتكيس اليوغلينا في مواسم الجفاف, 

م من سوطه ويصبح كرويًا ثم يفرز حول نفسه جدارًا جيالتينيًا ثخينًا ينقسم الحيوان داخل حيث يتخلص الجس
( الى فردين يتحرران عند توفر الظروف المالئمة. وقد تتكون في كيس واحد  Cystهذا الجدار )أو الكيس 

 .أربعة أو ستة عشر أو أثنان وثالثون حيوانًا جديدًا نتيجة لهذه األنقسامات البسيطة

( وهذا يحصل عند تعرض الحيوان لضوء Avoiding reactionلليوغلينا تصرف يدعى )رد الفعل األجتنابي 
مباشر وغير مالئم نالحظ يتوقف ويبدأ بالحركة حول المحور الطولي وبعد ذلك يثبت النهاية الخلفية ثم تبدأ 

األتجاه الذي ة وتكون دائرة وهمية ثم يتجه بالنهاية األمامية تتحرك بشكل دائري حول نقطة أرتكاز النهاية الخلفي
 من نقاط قطر الدائرة الوهمية. يرتئيه في أي نقطة

 Ceratiumسيراتيووم   -1
خضراء اللون وأنواع تعيش في  Chromatophorsتقطن أنواع منه المياه العذبة وتكون مزودة بحامالت أصباغ 

طولية   Spinesالبحار وتكون لها حامالت أصباغ صفراء أو بنية اللون. يكون الجسم مزودًا بثالث أشواك
وحتوي على سوط  Annulusتساعده على العوم. وهناك أخدودان أحدهما عميق ويحيط بالجسم بشكل حلقة 

ويكون ضحاًل نسبيًا ويمتد نحو مؤخرة  Sulcusمى واألخدود األخر ويس Transvers flagellumمستعرض 
وتقع النواة في مركز الكتلة السايتوبالزمية  Posterior flagellumالجسم بصورة طولية ويقع فيه السوط الخلفي 

 . Chromatophorsتقريبًا ويحيط بها عدد كبير من الجسيمات الملونة 
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2- Noctiluca 

طويل متحرك وبالقرب من قاعدته  Tentacleوهي من قديرة األسواط غير الملونة والمفترسات الشرهة ولها مجس 
 يتبع سوطها القصير والوحيد وهي من الكائنات البحرية التي تستطيع تكون ضوء )أضاءة بايولوجية( .

  Primary producersأولية أن العديد من مجاميع حامالت األسواط النباتية هي هائمات منتجة        
Planktonic  في بيئات المياه العذبة والبحار ومع ذلك فأن قديرة األسواط تعتبر االكثر أهمية خاصة في

البحار, كما أن البعض من قديرة األسواط ذات معيشة مترافقة متبادلة المنفعة في أنسجة بعض الالفقريات 
ري افق مع المرجان الصخوالتي تشمل األبتدائيات األخرى, شقائق البحر, المرجان الحجري المحار.  أن التر 

مع قديرة األسواط  Symbioticذو أهمية بيئية وأقتصادية ألنه فقط المرجان ذو المعيشة التكافلية 
Zooxanthellac  يمكن أن يكون الجزر المرجانيةCoral reefs  في بعض الحاالت التكون قديرة االسواط  .

ومع أن هذا األسم جاء أساسًا للحاالت التي  Red tideذات تأثير أيجابي كما في حالة تكوينها المد األحمر 
األزدهار( تحت ظروف فيزيائية معينة حيث يتحول الماء الى اللون  Bloomتتكاثر فيها األفراد بشكل كبير)

 األحمر نتيجة لون الكائنات.

واد السامة وفي الوقت الحاضر أي ازدهار للطحالب او قديرة األسواط يؤدي الى تكوين حدود واضحة من الم
Toxic  يدعى المد األحمر وأن الماء قد يكون أحمر أو أصفر أو بني أو غير ملون. وأن هذه المواد السامة

التكون ضارة للكائنات التي تكونها ولكنها يمكن أن تكون ذات سمية عالية لألسماك والحياة البحرية األخرى 
 بعد اكلهم األسماك الحاوية على السم.  كما أن البشر يمكن أن يتسمموا بشدة ومن الممكن موتهم
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 Platyhelminthesشعبة الديدان المسطحة 

وتعني  helminthosمعناه مسطح و  Platyوهذا األسم مركب من كلمتين أغريقيتين هما  Platyhelminthesاألسم 
 دودة.

 المميزات العامة للديدان المسطحة

 .Bilateralتتناظر تناظرًا جانبيًا  -1
 البطنية. –يكون الجسم منضغطًا من الناحية الظهرية   -2
 يكون الرأس متميزًا نوعًا ما وقد يحمل أعضاء حس متخصصة لتلقي الحوافز الضوئية والكيماوية. -3
 م.تتميز في الديدان المسطحة ثالث طبقات جرثومية, هي األكتودرم واألندودرم وبينهما الميزودر  -4
يمأل نسيج برنكيمي الفجوة الكائنة بين جدار الجسم واألعضاء الداخلية لذا التوجد تجاويف جسمية في الديدان   -5

 المسطحة.
 تميل الخاليا العصبية الى التجمع وتكوين حبال عصبية طولية ودماغ ذي فصين يقع في الرأس. -6
 التوجد في الديدان المسطحة أجهزة خاصة بالتنفس أو الدوران.  -7
 ينتهي الجهاز الهضمي )أن وجد( بنهاية مغلقة. فال وجود لفتحة المخرج) الشرج( في الديدان المسطحة  -8
 .Flame cellsالمنتهية بالخاليا اللهبية  Protonephridialيتم األبراز بواسطة جهاز يتألف من البروتونفريديا  -9

 التكاثرية معقدة عادة.الديدان المسطحة خنثية )ماعدا بعض الشواذ( وتكون األجهزة  -11
 تكون الخاليا التكاثرية الذكرية )السبرمات( مزودة بسوطين. -11

 تصنيف الديدان المسطحة
 -نوع وتقسم الى ثالثة أصناف هي: 0666تضم شعبة الديدان المسطحة حوالي 

 Class: Turbellariaصنف المعكرات )تربيالريا(  -1
ديدان مسطحة حرة المعيشة)عدا بعض الشواذ التي تتطفل على القشريات . تحيط بأجسامها بشرة مهدبة 

أما وظيفة هذه القضبان غير  Rhabditesتحوي خالياها قضبانًا بلورية قابلة للذوبان في الماء تسمى 
 معروفة على وجه الدقة , الجهاز الهضمي موجود , ماعدا رتبة الالجوفيات.

  Class: Trematodaمخرمات )تريماتودا(صنف ال -2

طبقة كيوتكلية لها جهاز هضمي, ومحاجم تعينها على األلتصاق  ديدان مسطحة طفيلية تحيط بأجسامها
 بالمضيف.
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 Class: Cestodaصنف الشريطيات )سستودا(  -3
 ديدان طفيلية خالية من الجهاز الهضمي وتكون أجسامها مغطاة بطبقة كيوتكلية رقيقة.

 نماذج من الديدان المسطحة

 Class: Turbellaria  صنف المعكرات - 1
 Planariaبالناريا 

تعيش هذه الديدان في المياه العذبة بصورة حرة, وتنتقل من مكان الى مكان بفضل عضالتها وحركات األهداب 
ًا. تتكون ولكنهما التكونان صور الكثيرة على بشرتها. توجد في الناحية الظهرية من مقدمة الجسم عينان حساستان للضوء

العين في البالناريا من خلية صبغية واحدة مقعرة تحوي من أثنتين الى ثالثين خليى عصبية, تتصل الخاليا العصبية من 
جهة بتقعر الخلية الصبغية بواسطة عدد غفير من اللييفات وتلتحم من الجهة االخرى ببعضها فيتكون من التحامها عصب 

ى الدماغ الكائن تحت العينين مباشرة. ويوجد في مقدمة الجسم ايضًا فصان لمسيان يسمى كل منهما بأذين بصري يمتد ال
Auricle. 

 Muscularالجهاز العضلي 

 -يتألف من ثالث مجاميع من العضالت وهي:

 وتقع تحت البشرة مباشرة. Circularالطبقة الدائرية  -1
 العضالت الدائرية.: تقع تحت طبقة Longitudinalالطبقة الطولية  -2
: وتمتد بين الجهتين الظهرية Dorso-ventral or verticalالبطنية أو العمودية  -العضالت الظهرية -3

والبطنية بهيئة خيوط شاقولية تقريبًا, يوجد في الفجوة الكائنة بين جدار الجسم والجهاز الهضمي نسيج حشوي 
وع خاص من خاليا هذا النسيج بالتعويض عن األجزاء برنكيمي أو ميزنكيمي ميزوديرمي األصل. يقوم ن

 المفقودة في عملية األخالف.

 Digestiveالجهاز الهضمي 

  

تقع فتحة الفم في الجهة البطنية بالقرب من منتصف طول الجسم يؤدي الفم الى فجوة تحوي البلعوم. والبلعوم في البالناريا 
عبارة عنأنبوب عضلي ذي قابلية كبيرة على التقلص واألنبساط فيخرج عن طريق الفم بحثًا عن الغذاء. تتكون االمعاء من 
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 ان يسيران بأتجاه مؤخرة الجسم. ويتفرع كل من هذه الفروع الثالثة الرئيسية بدوره الىثالث فروع فرع يمتد نحو األمام وفرع
عدد كبير من الفروع الصغيرة. يتكون غذاء البالناريا من اصل حيواني عادة ويتم الهضم في خاليا خاصة توجد في 

 بطانة األمعاء.

المهضوم على مختلف اجزاء الجسم. أما المواد الغذائية غير  تعمل تفرعات االمعاء والسوائل الجسمية على توزيع الغذاء
المهضومة فتطرح الى الخارج عن طريق فتحة الفم, اليوجد جهاز خاص بالتنفس, اما التبادل الغازي فيتم عن طريق 

 سطح الجسم.

  Excretoryجهاز االبراز     

 يتكون من شبكة من األنيبيبات التي تتوزع في مختلف أجزاء الجسم وتنتهي     

 تكون هذه الخاليا نجمية الشكل Flame cellبوحدات أبرازية هي الخاليا اللهبية  

 تقريبًا ولها فجوة تحوي مجموعة من االهالب تحاكي اللهب في حركتها , تقوم  

 زية السائلة وتعمل أهدابها على ضخ هذه الخلية اللهبية بأستخالص المواد األبرا

 السوائل في األنيبيبات التي تنفتح الى الخارج عن طريق عدد من الفتحات األبرازية.

 Nervousالجهاز العصبي 

يقع الدماغ تحت العينين , يمتد من الدماغ نحو مؤخرة الحيوان حبالن عصبيان طوليان يقعان في الجهة البطنية       
من الجسم ويتصالن ببعضهما بواسطة عدد من األعصاب المستعرضة ويتفرع من الدماغ أيضًا مجموعة من األعصاب 

 تمتد نحو مقدمة الجسم.

       

 Reproductiveي الجهاز التناسلي أو التكاثر  

  

 أي أن الفرد الواحد منها يحوي األعضاء التناسلسة الذكرية واألنثوية معًا.  Hermaphroditeالدودة خنثية 
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 الجوع واألخالف في البالناريا

واذا جاع فأنه يمتص أعضائه الداخلية وفقًا للترتيب  Regenerationلهذه الدودة قدرة فائقة على االخالف 
 االتي:

 الناضجة. البيوض -1
 الغدد المحية. -2
 باقي االعضاء التكاثرية. -3
 الخاليا البرنكيمية. -4
 االمعاء -5
 العضالت. -6

وقد يفقد الحيوان نتيجة ألستهالكه أعضائه الداخلية قرابة ثلثي حجمه في غضون تسعة شهور. أما أذا توفر الغذاء بعد 
 بطريقة االخالف.هذا الجوع فأن الحيوان يبدأ بأسترجاع أعضائه المفقودة )المهضومة( 

 Class: Trematoda صنف المخرمات

 Schistosomaشيستوسوما  -1

 -ومن أنواعه المعروفة: Bilharzنسبة لمكتشفها العاالم االلماني  Bilharziaويسمى ايضًا بلهارزيا 

1- S.haematobium ويصيب الجهاز البولي في االنسان 

2- S.mansoni  القرود ايضًا.طفيلي في أمعاء االنسات وقد يصيب 

3- S.japonicum  يصيب أمعاء االنسان وقد يوجد في االبقار والماعز والخنازيروالكالب 

 والقطط ايضاً 

 

 Heterophyesهتروفايس  -2

على االنسان والقطط والكالب والثعالب ولربما على غيرها من الحيوانات   H. Heterophyesيتطفل نوع منه  
 التي تقتات على االسماك.
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 Opisthorchisأوبسثوركس  -3

تتطفل هذه  الدودة على االنسان وتصيب القطط والكالب واالسم الدارج هو  O. sinensisومن أنواعه المألوفة  
 (.Human liver fluke)حلزون كبد االنسان 

 Class: Cestodaصنف الشريطيات 

 ثمة نوعان شائعان منه , هما:

 Scolex, يتألف الجسم من رأس صغير  أمعاء االنسانتعيش الديدان البالغة في : T. soliumتينا سوليوم  -1
الكايتينية. يتصل الرأس بعنق قصير فسلسلة من القطع  Hooksمحاط بأربعة محاجم ومتوج بهالة من الكالليب 

قبل  ة تتكونالتي تزداد اتساعًا من االمام الى الخلف بالتدريج ذلك ألن القطع الخلفي Proglottidsالجسمية 
 القطع االمامية. 
 معدوم ويتم امتصاص المواد الغذائية عن طريق جدار الجسم. الجهاز الهضمي

تنشأ و من دماغ صغير يقع في الرأس وتمتد منه بضعة أعصاب الى أجزاء الرأس نفسه.يتكون الجهاز العصبي 
وثالثةة على كل جانب من جانبي منه كذلك عشرة حبال عصبية طولية: أثنان ظهريان ومثلهما بطنيان 

الجسم.ترتبط هذه الحبال العصبية الطولية ببعضها في كل قطعة جسمية بواسطة خيوط عصبية مستعرضة. 
الجهاز االبرازي قوامه خاليا لهبية تتصل بقنوات دقيقة تؤدي بدورها الى قناتين رئيسيتين في جانبي الجسم. ثمة 

رة ئيسيتين في نهاية كل قطعة جسمية. أما الفتحة االبرازية فتقع في مؤخقناة مستعرضة تصل بين القناتين الر 
 الدودة.

وتكون القطعة الجسمية الناضجة مملوءة تقريبًا باالعضاء التناسلية, وينمو الجهاز التناسلي الدودة خنثية 
ة تصب في قناة يقالذكري قبل الجهاز االنثوي. تكون الخصى منتشرة في النسيج الحشوي وتنشأ منها أنابيب دق

منوية رئيسة تنفتح بدورها في الفتحة التناسلية المشتركة عن طريق تركيب عضلي يقوم بدور عضو الجماع 
Cirrus or penis  تتكون البيوض في مبيضين)يعتبره البعض مبيضا واحد ذا فصين( وتمر الى قناة البيض

غدة المحية الكبيرة الكائنة في مؤخرة القطعة حيث يتم أخصابها. تضاف المواد الزاللية الى البيوض من ال
ة تنتقل البيوض بعد ذلك الى الرحم وهناك تمر باالدوار الجنينيالجسمية وتغلف بقشرة تفرزها الغدة القشرية.

 االولى, وفي هذه المرحلة تنفصل القطعة الجسمية ومافيها من بيوض عن الدودة وتخرج مع غائط المضيف.
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 دورة الحياة

وهي التزال داخل القطعة الجسمية, فأن أكل خنزير هذه  Hexacanthأشواك يتكون في البيضة جنين ذو ست 
البيوض انحلت أغلفتها وتحررت اجنتها. تخترق االجنة جدار االمعاء وتدخل االوعية الدموية أو اللمفاوية ثم تنتقل الى 

( ويصاب االنسان بهذه الديدان Cysticercus)المفرد  Cysticerciوتصبح ديدانًا مثانية  العضالت االرادية حيث تتكيس
أذا اكل لحوم الخنازير الموبؤة من غير تعقيم أو طبخ جيد. وفي امعاء االنسان يأخذ رأس الدودة وضعه الطبيعي, بعد ان 

 مية.القطع الجسكان منبعحًا نحو الداخل , ويتعلق باالغشية المخاطية وعندئذ تبدأ الدودة بالنمو وتكوين سلسلة من 

 

 T. saginataتينا ساجيناتا  -2

دودة شريطية أخرى تعيش متطفلة في أمعاء االنسان أما أجنتها فتتكيس في أجسام المواشي بداًل من 
 الخنازير.والجدول االتي يبين الفروق البارزة بينها وبين تينياسوليوم.

 تينيا سوليوم تينيا ساجيناتا
أمتار وقد يصل احيانًا  6الى  5.4يبلغ طول الدودة قرابة  -1

 مترًا  14
 أمتار 3طولها حوالي  - 1 

 قطعة تقريباً  011و011بين   -2                                                  قطعة جسمية أو تزيد 1111تتكون الدودة من  -2
 الرأس متوج بهالة من الكالليب -3                                 الراس خال من الكالليب                                   -3
تنمو على كل جانب من جانبي الرحم)في القطع الناضجة(  -4

         فرعًا رئيسياً  22حوالي 
 فروع رئيسة 12الى 7تنشأ من  -5

 المضيف الوسطي هو الخنازير -4 ي.                                                          المضيف الوسطي هو المواش -5
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   Echinococcusايكانوكوكس -2

 (.Taenia echinococcus كان يعرف في السابق بأسم)  E. granulosusويضم بضعة انواع أهمها 

 8تشبه التينيا من حيث التراكيب الداخلية, االانها صغيرة جدًا أذ اليزيد طولها على  وكوكس كرانيولوسنايكا
وعنق قصير وثالث أو اربع قطع جسمية تزداد حجمًا   Scolexملم. يتألف جسم هذا الطفيل من رأس صغير 

وقد  كالثعالب والذئاب, من االمام الى الوراء. تعيش الديدان البالغة في أمعاء الكالب وأمثالها من اكالت اللحوم
 دودة الغة. 1666يأوي مضيف واحد أو اكثر من 

 دورة الحياة

بيضة تقريبًا . تنتقل  066-066في نهاية جسم الدودة وتحوي من  Gravid or ripeتقع القطعة الجسمية الحبلى 
البيوض من غائط الكالب والثعالب والذئاب الى االنسان واالغنام واالبقار والجمال بواسطة الماء أو الكأل وتنمو بالندريج 

تتكون االكياس في الكبد عادة. وأحيانًا تغزو الرئة والكلية والطحال   Hydatid cystsالى تراكيب تعرف باالكياس المائية 
م. تنمو هذه االكياس المائية ببطئ شديد وتنشأ من طبقاتها الجرثومية ت والعظام والقلب وغيرها من أعضاء الجسوالعضال

يستمر  Larval scolicesعدد كبير من من األكياس الثانوية التي تقوم بدورها بتكوين أعداد هائلة من الرؤوس اليرقية 
, وبعد أن تأكل الكالب وغيرها لحوم المواشي المصابة باالكياس يبلغ حجم برتقالة أو اكبر الكيس في النمو الى أن

 المائية, تنمو رؤوس اليرقات في االمعاء الى ديدان بالغة.
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  عالقات تطورية 

وعلى وجه   Turbellariaي أن الالسعات متحدرة من مجموعة الديدان المسطحة المعروفة بتربيالريايعتقد هادز       
التحديد من الرتبة مستقيمة التجاويف , وأن اقدم الالسعات عهدًا هي الزهريات, أن بساطة تركيب الالسعات تجعل أشتقاق 

 ًا. الديدان المسطحة منها أو من أسالفها أمرًا ممكن

 أهمية الديدان المسطحة

نسان, أما المخرمات والشريطيات الطفيلية فقد عمت أهمية تذكر بالنسبة لحياة اال Turbellariaليس للديدان الحرة        
ال أمثلة ا     أخطارها العالم بأسره فأصابة االنسان باالوبسثوركس والهيتروفايس والبلهارزيا والتينيا واألكياس المائية أن هي

 قليلة لحاالت مرضية كثيرة, ناهيك عن االصابات العديدة بين الحيوانات المفيدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

       Aschelminthesالشعبة العظمى الديدان الكيسية

تضم الديدان الكيسية خليطًا من الحيوانات التي تختلف في أصولها وتراكيبها أختالفًا كبيرًا     
ومع ذلك فأنها تشترك في بعض صفات اليمكن تجاهلها بسهولة. أهمها وجود التجويف الجسمي 

عام   Aschelminthesأول من صاغ أسم الديدان الكيسية  Grobbenالوهمي. كان كروبن 
معناها كيس أو مثانة  Askosم يتركب هذا االسم من كلمتين أغريقيتين: 9191

 نوع . 00611وتعني دودة. تتألف الديدان الكيسية من حوالي  Helminthosو

 المميزات العامة للديدان الكيسية

 لها تجاويف جسمية وهمية.حيوانات دودية الشكل , ثالثية الطبقات  -0
 تتناظر تناظرًا جانبيًا وتحيط بأجسامها طبقة الكيوتكل. -0
 أنعدام ظاهرة التعقيل التام , ويوجد في بعض المجاميع تعقيل ظاهري. -3
تكون نهايتا الجهاز الهضمي مفتوحتين بالفم والمخرج, ماعدا شعبة فكية األفواه التي  -4

 ينعدم فيها المخرج.
 لشيء , والتوجد أجهزة خاصة للتنفس أو الدوران.الرأس مضمور بعض ا -5
 قوامه خاليا أو بصالت لهبية. Protonephridiumوجود جهاز نفريدي أولي  -6
يتكون الجهاز العصبي من كتلة من نسيج عصبي يحيط بالقسم األمامي من القناة  -7

 الهضمية ويمتد منه حبالن عصبيان طوليان أو أكثر.
 يسية منفصلة عادة , ماعدا بعض الشواذ.تكون االجناس في الديدان الك -8

يمكن تقسيم الديدان الكيسية الى ست شعب هي كاالتي : الدوالبيات)العجليات( وهدبية 
 البطن وفكية االفواه والديدان الخيطية والديدان الشعرية ومتحركة الخرطوم.

 Rotifera    شعبة الدوالبيات
 المميزات العامة للشعبة

أصغر الحيوانات عديدة الخاليا حجمًا فهي مجهرية في االغلب  تعتبر الدوالبيات من -9
 ملم.   3اليزيد طول الجسم عن     

 معظمها يقطن المياه العذبة والبعض األخر يعيش في البحار. -2
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تكون شفافة عادًة, غير أن تلون القناة الهضمية يضفي على بعضها لونأ أخضر أو  -3
 أحمر أو برتقالي أو بنيًا.

 ي نسبيًا أو طويل ورفيع أو يشبه الكيس في مظهرهالجسم اسطوان -4
 يتكون الجسم من جزء امامي وجذع كبير وقدم نهائية ذات أصبعين. -5
من االهداب يساعد الحيوان  Coronaيكون الجزء االمامي )الرأس( مزود بأكليل أوتاج  -6

 على السباحة وفي جذب الدقائق الغذائية للفم.
التاج وضرباتها المتناسقة وكأنها دوالب دوار لذا تبدو حركة االهداب الموجودة في 

 سميت بالدوالبيات )العجليات(.
توجد في القدم غدد تقوم بأفراز مواد مخاطية تساعد في التصاق الحيوان باالجسام 

االخرى . يرتبط الفم بالبلعوم الذي يتحور الى عضو يقوم بمضغ الطعام بواسطه فكوكه 
لمعدة بواسطة مرئ قصير. تمتد االمعاء بين المعدة والمخرج الكايتينية. يتصل البلعوم با

 . الذكور أقصر عمرًا من األناث. Cloacaالمشترك 
االجناس منفصلة في الدوالبيات وتكون االناث أكبر حجمًا من الذكور ولها مبيض واحد 

 ,أو مبيضان. أما الذكور فلها خصية واحدة. التكاثر العذري شائع بين هذه الحيوانات 
 -ولم يعثر على الذكور في بعض االنواع , تضع االنثى طرازين من البيوض هما:

تكون قشورها رقيقة وتنمو عذريًا اي من غير أخصاب. تقع البيوض  -بيوض صيفية: -0
الصيفية بدورها في حجمين: أحدهما صغير وتنشأ منه الذكور, واالخر كبير وتتكون منه 

 االناث.
وتتصف بقدرة فائقة على تحمل الظروف البيئية غير  قشورها سميكة -بيوض شتوية: -0

 المناسبة, تنمو البيوض الشتوية بعد االخصاب والينشأ منها سوى االناث.
تكون االناث عند الفقس مشابهه للحيوانات البالغة وتبلغ النضج الجنسي بعد بضعة ايام من  

ات تفقس بيوض الدوالبي النمو. أما الذكور فتكون ناضجة جنسيًا عند خروجها من البيضة.
الثابتة عن )يرقات( تسبح بصورة حرة. وتستقر بعد ذلك لتلتصق بغيرها من االجسام وتنمو 

 الى حيوانات ثابتة.
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 تصنيف الدوالبيات

 -يمكن تقسيم الدوالبيات الى صنفين هما:

 تملك االنواع المنتمية اليه مبيضين   -: Digonontaصنف ثنائي المبايض  -0
 تملك أنواعه مبيضًا واحدًا.  -:  Monogonontaصنف أحادي المبايض  -0

 Philodinaفيلودينا  نموذج من الدوالبيات-

     Nematodaشعبة الديدان الخيطية

 91111تمثل هذه الحيوانات أكبر شعب الديدان الكيسية ,أذ عرف منها حتى االن أكثر من     
نوع . توجد االنواع حرة المعيشة في التربة وفي المياه العذبة وفي البحار, اما االنواع الطفيلية 

 تصيب مختلف المجاميع النباتية والحيوانية بما فيها االنسان.

 لديدان الخيطيةالصفات المميزة لشعبة ا

 يكون الجسم أسطواني وذا نهاتين مدببتين. -0
خارجية  طبقة -يحاط الجسم بطبقة من الكيوتكل معقدة تتألف من ثالث طبقات رئيسة : -0

حلقية لماعة. وطبقة وسطى قد تكون حبيبية., وطبقة داخلية تحوي قضبانًا عمودية 
 عادة.

لى اليا العضلية تمتاز بميزتين: االو تكون البشرة خلوية توجد تحتها طبقة واحدة من الخ -3
تكون طويلة نسبيًا وتقع على امتداد المحور الطولي للجسم, والثانية تتألف كل خلية من 

 منطقتين احدهما خارجية )مجاورة للبشرة( واالخرى داخلية .
 تمتد بين الفم والمخرج قناة هضمية بسيطة وقد تنعدم في بعض االنواع. -4
 عبارة عن انبوبتين منطمرتين في الخطين الجانبيين.الجهاز االبرازي  -5
 خالية من االهداب. عدا بعض الشواذ -6
الجهاز العصبي يتألف من حلقة عصبية تحيط بالبلعوم ومن عدد من الخيوط او الحبال  -7

 العصبية.
 االجناس منفصلة عادة والذكور أصغر من االناث وذا نهاية معقوفة . -8
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ة ارج عن طريق فتحة تناسلية مستقلة تقع في الجهة البطنيينفتح الجهاز االنثوي الى الخ -9
 من الجسم , اما الجهاز الذكري فيشترك والقناة الهضمية في مخرج مشترك.

تكون الحيامن اميبية الشكل وخالية من االسواط. يتم االخصاب داخل جسم  -01
البالغة  يداناالنثى ويكون النمو مباشر, اي ان الصغار )تسمى احيانًا اليرقات( تشبه الد

 تقريبًا.

 تصنيف الديدان الخيطية

  Aphasmidiaصنف الالفاسميديا  -1
 Phasmidiaصنف الفاسميديا  -2

 Ascarisاسكارس 

ويعرف محليًا بدودة البطن او  A. lumbricoidesيعيش متطفاًل في امعاء االنسان وهو   
 01سم, اما الذكور فيكون طولها قرابة  1.5سم وقطرها  31السلبوح. يبلغ طول االناث حوالي 

سم . تكون النهاية الخلفية للذكر معقوفة بأتجاه الناحية البطنية من الجسم وبهذه  1.3سم وقطرها 
 الصفة يمكن التفريق بين ذكور واناث االسكارس.

 صتقع فتحة الفم في النهاية االمامية من جسم الدودة يتصل الفم ببلعوم عضلي يقوم بأمتصا   
المواد الغذائية من المضيف, يشترك الجهاز الهضمي والتناسلي في الذكور بفتحة واحدة. اما الفتحة 
التناسلية االنثوية تكون مستقلة. الجهاز التناسلي الذكري قوامه خصية منفردة خيطية الشكل تتصل 

رها الى فتحة دو بقناة يتوسع جزةها االمامي فيكون حويصلة منوية , تنفتح في قناة منوية تؤدي ب
 مشتركة يبرز منها زوج من االهالب او االشواك التناسلية.

يتكون الجهاز التناسلي االنثوي من زوج من المبايض الخيطية. تعقب كل مبيض قناة بيض فرحم. 
وينشأ من اتحاد الرحمين انبوبة عضلية تمثل المهبل. يتم اخصاب البيوض في الرحم ثم تحاط 

يل . تنمو االجنة داخل قشرة البيوض في غضون ثالثة اسابيع. اذا اتيحت بقشرة ثخنية ذات ثأل
لها الظروف المناسبة وعندما تنتقل الى االنسان عن طريق الماء او الطعام الملوثين. تفقس البيوض 
في االمعاء عن يرقات صغيرة خالل بضع ساعات. تخترق اليرقات جدران االمعاء وتدخل االوعية 

شعيرات الوريدية ثم تنتقل الى الجانب االيمن من القلب. وقد تمر بالكبد في طريقها اللمفاوية او ال
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الى القلب. تنتقل اليرقات من القلب اللى الرئتين ثم تخترق جدران الممرات الهوائية وتصل القصبة 
 الهوائية, ومنها الى البلعوم حيث تبتلع مرة اخرى فتصل االمعاء وتنمو الى ديدان بالغة. تكمل
اليرقة هذه الرحلة ذات المرامي المجهولة في عشرة ايام تقريبًا وتنمو الى دودة بالغة في غضون 

 يوم. اما عمر الديدان البالغة في المضيف فيتراوح بين تسعة شهور وسنة واحدة تقريبًا. 55

  Ancylostoma انكلستوما

او الدودة  Hookwormالمعروفة بالدودة الشصية  A. duodenaleومن انواعه المألوفة   
الفقماء اي عوجاء الفم الن مقدمة الجسم تكون منحنية قلياًل بأتجاه الناحية الظهرية. تعيش الديدان 
البالغة متطفلة في امعاء االنسان حيث تمتص الدم بعد ان تمزق االوعية الدموية بواسطة ثالثة 

 ازواج من )االسنان( الكايتينية.

لمضيف وعندما تتوفر لها الظروف المالئمة )من حرارة ورطوبة( تخرج البيوض مع غائط ا    
تفقس في الغائط او التربة عن يرقات صغيرة تشق طريقها خالل الجلد فتصل االوردة الدموية. 
تنتقل اليرقات مع الدم الى القلب ثم الى الرئتين وتخترق الممرات الهوائية فتبلغ القصبة الهوائية ثم 

 ث تنمو الى ديدان بالغة.البلعوم فاالمعاء حي
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 وملحقاتهThoraxدراسةالصدر

 -٠رىْٛ اٌصذس ِٓ شالز ِٕاطك ٟ٘ :

 صٚض ِٓ األسجً فمظ.٠ذًّ  Prothoraxاٌصذس األِاِٟ   -1

 ِٓ األجٕذح .ًّ صٚض ِٓ األسجً ٚاٌضٚض األٚي ٠ذMesothorax اٌصذس اٌٛعطٟ  - 2

 ًّ صٚض ِٓ األسجً ٚػادجً صٚض ِٓ األجٕذح .٠ذMetaThorax اٌصذس اٌخٍفٟ  -3

 num , Pleura , Notumr.Steٚوً دٍمح ِٓ دٍماخ اٌصذس ذرىْٛ ِٓ أستغ صفائخ ٟ٘ 

 دراسة منطقة الصدر في الجرادة  

أْ وً جضء ظٙشٞ ٌىً ِٓ اٌصذس اٌٛعطٟ ٚاٌخٍفٟ فٟ اٌذششاخ  -: Dorsal viewِٕٞظش ظٙش

 -اٌّجٕذح ٠رىْٛ ِٓ ِٕطمر١ٓ :

1- Alinotum . ْاٌجضء اٌزٞ ٌُٗ ػاللح تاٌط١شا : 

2- Postnotum .ْاٌجضء اٌزٞ ال ػاللح ٌُٗ تاٌط١شا : 

 ِٓ صفائخ صغ١شج ِفصٌٛح ترذاس٠ض ٟٚ٘ : ٠ٚAlintumرىْٛ 

 . Prescutumِمذَ اٌذسع  - أ

 . Scutumاٌذسع  - ب

 . Scutellumاٌذس٠غ  - خ

ف١رىْٛ ِٓ لطؼح  ٚادذجً ٠ٕرشش ػٍٝ عطذٙا ػادجً ذشاو١ة شث١ٙح تاٌشؼ١شاخ ذىْٛ  Post notumأِا

 غ١ش ِر١ّضج ٚرٌه ألٔٙا ذمغ ذذد اٌذس٠غ.

وً صذس ٠رىْٛ ِٓ إٌاد١ح اٌثط١ٕح ِٓ لطغ صغ١شج ذىْٛ  -: Ventral viewِٟٕظش تطٕ

 -:تّجّٛػٙا اٌجضء اٌثطٕٟ ٟٚ٘ 

 . Presternumِمذَ اٌمص  -1

 . Basisternumلاػذج اٌمص  -2

 . Sternellumاٌمص١ص  -3

ت١ٓ اٌصذس  االسذثاطإٌماط اٌغٛد ذّصً أثؼاض جذاس اٌجغُ .إٌمطر١ٓ ت١ٓ اٌٛعطٟ ٚاٌخٍفٟ ٌرٛش١ك 

ت١ٓ اٌصذس اٌخٍفٟ ٚإٌّطمح اٌثط١ٕح ٚوزٌه  االسذثاطاألخشٜ ٌرٛش١ك  ٓأِا إٌمطر١اٌٛعطٟ ٚاٌخٍفٟ .

 . األٔغجح اٌشخٛج٠غرٕذ)اعٕاد(ٌرى٠ٛٓ ا١ٌٙىٍٟ اٌذاخٍٟ اٌزٞ 

ِٓ اٌجأث١ٓ وً صذس ٠رىْٛ ػادجً ِٓ لطؼر١ٓ ذشىالْ  -: Lateral viewٟإٌّظش اٌجأث

 -تّجّٛػّٙا اٌجضء اٌجأثٟ ذغّٝ :

 فٛق اٌذشلفح Epimeron - أ

 فٛق اٌمص Episternum - ب
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 ْ خ.Pleuralsutureتاٌذساعح ٠ىْٛ ِائً ٠غّٝ  ُِٙدسص ٠فصً ت١ٓ ٘اذ١ٓ اٌمطؼر١ٓ 
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 دراسة الصدر وملحقاته 

 The legsاألسجً  -1

األِش٠ىٟ  اٌصشصشذغرخذَ األسجً ػادجً ٌٍّشٟ أٚ اٌجشٞ ٚػٕذ دساعح 

 -: ا٢ذ١حاٌرشاو١ة اترذاًء ِٕطمح اذصاٌٗ تاٌصذس ٠رىْٛ ِٓ 

 Coxa فحاٌذشل -1

 Trochonterاٌّذٚس  -2

 Femurاٌفخز  -3

 Tibiaاٌغاق -4

 Tarsusغ اٌشع -5

ً ِٓ خّظ  األِش٠ىٟ غ١ش  اٌصشصشلطغ فٟ  (5)اٌشعغ ٠رىْٛ غاٌثا

غشائ١ح ذذػٝ  أو١اطِرغا٠ٚح تاٌذجُ .ٔشا٘ذ ت١ٓ وً لطؼر١ٓ سعغ١ر١ٓ 

Plantulaeػادجً فٟ لّح أخش اٌضغظ ٚذغ١ًٙ اٌذشوح .ٌرخف١ف  أ١ّ٘رٙا

لطؼح سعغ١ح ذذرٛٞ ػٍٝ ذشاو١ة ٠ّىٓ ِالدظرٙا ٟ٘ اٌّخاٌة 

Claws ٟ٘ ذٕذصش ت١ٕٙا ٚعادجArolium (2Claws+Arolium) َذىْٛ ذشو١ة ٠غّٝ ِمذ

ذذذز ذذٛساخ فٟ األسجً دغة اػرّاداً ػٍٝ طث١ؼح اٌغزاء ِٚؼ١شح اٌذششج . Pretarsusاٌشعغ  

 .Spineشٛان . اٌغاق ٠ذرٛٞ ػٍٝ ذشاو١ة ٟ٘ األ

 -:األسجً  ٟأٔٛاع اٌرذٛساخ ف* 

 -ػٍٝ طث١ؼح غزاء ِٚؼ١شح اٌذششج ٟٚ٘ : اػرّاداً ذؼأٟ اٌذششاخ ذذٛساخ فٟ األسجً 

 وّا فٟ اٌصشصش األِش٠ىٟ . -: Walking Legsٟاٌّش أسجً -1

 
ِرذٛسج ٌٍمفض د١س ٠الدع ف١ٙا ذذٛس فٟ ػضالخ اٌفخز ٚلٛذٙا  -: .Jumping Lأسجً اٌمفض  -2

 . Grasshopperوّا فٟ اٌضٚض اٌصاٌس ٌٍجشاد 
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ذىْٛ وً أجضاء اٌشجً لص١شج ِٚرضخّح ٌٛجٛد ػضالخ  -:L. Burrowingاٌذفش  أسجً -3

 .Molecricketٌٍىاسٚب )اٌذفاس(  اٌضٚض األٚيل٠ٛح ٚاٌشجً ِغٕٕح ذغاػذ ػٍٝ اٌذفش فٟ 

 
 

ذذٛسخ األسجً ٌٍؼَٛ أٚ اٌرجذ٠ف , إر ذفٍطذد                 -: Swimming L.أسجً اٌغثادح  -4

أجضاء٘ا ِٚضٚدج تشؼش ط٠ًٛ ػٍٝ دافح اٌشجً ٠غاػذ ػٍٝ دفغ اٌّاء . ذٛجذ فٟ اٌضٚض اٌخٍفٟ 

 .ٌٍخٕفغاء اٌغطاعح

 
. ذّٕٛ أشٛان  األسجً تٛجٛد أخذٚد فٟ اٌفخزذذٛسخ  -: Grasping L.أسجً األفرشاط  -5

 جذ فٟ اٌضٚض األٚي ٌفشط إٌثٟ .ِرشاصح ػ١ٍٙا فٟ ِٕطمرٟ اٌفخز  ٚاٌغاق ٚذٛ
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ِٗ شؼ١شاخ ِمٛعح  -: .Collecting Lأسجً اٌجّغ  اٌغاق ٠ىْٛ ػش٠ض ٚرٚ ذمؼش جأثٟ ذذف ت

ذىْٛ وث١شج  Metatarsus.اٌمطؼح اٌشعغ١ح األٌٚٝ  Pollen basket ٚ٘زٖ ذىْٛ عٍح دثٛب اٌٍماح 

ذٛجذ فٟ اٌضٚض اٌخٍفٟ   Pollenbrushٚذؼًّ صفٛفاً ِٓ اٌشؼش ِىٛٔح ِا ٠غّٝ فششاج اٌٍماح 

 ٌشغاٌح ٔذً اٌؼغً.

 
اٌرذٛس دذز فٟ ِٕطمح اٌشعغ د١س أْ اٌمطغ اٌشعغ١ح اٌصالز  -:.Matting Lأسجً اٌرضاٚض  -6

ذفشص ِادج ٌضجح ٚذذرٛٞ ػٍٝ ِذاجش دائش٠ح اٌشىً  ٝ ِرضخّح ٚذذرٛٞ ػٍٝ شؼ١شاخ األٌٚ

 ش اٌخٕافظ اٌغٛاصح .ٚذّراص تٛجٛد ِخاٌة ٚذٛجذ فٟ اٌضٚض األٚي ِٓ رو

 

g for Walking upside down  or  Leػٍٝ اٌغطٛح إٌاػّح اٌّمٍٛتح ٟأسجً اٌّش -7

Surface  walking on soft . 

٠ذٛٞ صٚض ِٓ اٌّخاٌة ٚفٟ ٚعطٙا اٌثطٕٟ ٚعادذاْ ِٓ  دذز فٟ ِٕطمح اٌشعغ ِمذَ اٌشعغاٌرذٛس 

ٚظ١فرٙا فصً جغُ  empodiumخالٌٙا ذفشص ِادٖ ٌضجح ٚت١ٓ اٌٛعادذ١ٓ شٛوح ط٠ٍٛح ٚل٠ٛح 

ِٗ . ذٛجذ فٟ األصٚاض اٌصالشح ألسجً اٌزتاتح إٌّض١ٌح  .ٚوً House flyاٌذششج ػٓ اٌغطخ اٌّرؼٍمح ت

 أٔٛاع اٌزتاب 
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داٚٞ  أخذٚداٌمطؼح األٌٚٝ ِٓ اٌشعغ ذذرٛٞ ػٍٝ ذج٠ٛف أٚ  -: .Cleaning Lأسجً اٌرٕظ١ف  -8

ػٍٝ شؼش وص١ف ٠غطٟ ٘زا اٌرج٠ٛف تشٚص ٠ّرذ ِٓ اٌغاق وّا فٟ اٌضٚض األِاِٟ ِٓ أسجً 

 شغاٌح ٔذً اٌؼغً .

 
 

 إٌٝ ٠ٕذٕٟ لٛٞ ٚادذ تّخٍة ذٕرٟٙ ٚادذج دٍمح ِٓ اٌشعغ ٠رىْٛ - -: ing L.gClinأسجً اٌرؼٍك  -9

 تشؼشاٌؼائً ٚاٌّّٙاصٌٍرؼٍك اٌّخٍة اٌذششج ٚذغرخذَ ِّٙاصاٌغاق ٠غّٝ ِّٙاصلٛٞ ٠ٚماتٍٗ أعفً

 (.ٚاٌجغُ اٌشأط لًّ)ِصً 
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                        امنثالمختبر ال

 دراسة الصدر وملحقاته 

  The wingsاألجىحح    -2

تصُرج عامح ٔعتثز َجُد األجىحح فٓ انحشزاخ مٕشج كثٕزج نٍا إنّ جاوة انممٕشاخ األخزِ 

 عهّ االوتشار .انتٓ طاعذخ انحشزاخ 

صفح ممٕشج نهزتة .انحشزاخ عادجً نٍا جىاحان األَل جهذْ َانثاوٓ غشائٓ تعتثز األجىحح 

 .مىطمح اتصال انجىاح تانجظم تظمّ لاعذج انجىاح .

  حافاخ انجىاح:- 

1- Costa or Anterior 

margin أَ  األمامٕح

 انضهعٕح .

2- Outer or Apical .m. 

 . حممٕارجٕح أَ انحافح انخان

3- Anal or Inner .m. 

 انذاخهٕح أَ انخهفٕح .

 

 

 -:* سَأا انجىاح 

1- Apical angle . انشأَح انممٕح 

1-  Humeral angle . انشأَح انماعذٔح 

2-  Anal angle . انشأَح انذاخهٕح 

  Type of wingsجىحح أوماط األ* 

 -أوُاع :تختهف األجىحح مه حشزج ألخزِ مه حٕث انشكم َانحجم ٌَٓ عهّ 

  :orفٓ رتثح غشائٕح األجىحح -: Membranous Wingاألجىحح انغشائٕح  (1

Hymenoptera ) حٕث ٔكُن انجىاح االمامٓ َانخهفٓ غشائٓ.)انىحم َانىمم َانشواتٕز 
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 :Hemiptera-orفٓ رتثح وصفٕح األجىحح  -: lytra W.ieHemاألجىحح وصف غمذٔح  (2

 .انىصف انماعذْ جهذْ َانىصف انثاوٓ غشائٓ )انثمح انعماللح َ انثك األخضز( 

  

 

انجىاح األمامٓ صهة طمٕك متمزن كما فٓ رتثح  Elytronمفزديُ  .Elytra Wاألجىحح انغمذٔح  (3

 . )انخىافض( or :- Coleopteraغمذٔح األجىحح 
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فٓ رتثح حزشفٕح  Scalesكال انجىاحٕه مغطّ تانحزاشف  -: .Scaly Wاألجىحح انحزشفٕح  (4

 )انفزاع َانعث( .or :- Lepidopteraاألجىحح 

 

 

 

تزكٕة ٔشثً انذتُص كما فٓ انذتاتح انمىشنٕح  إنّتحُر انشَج انثاوٓ  -: Halterدتُص انتُاسن  (5

House fly  َكم أوُاع انذتاب. 

 

حٕث انجىاح  :Orthoptera -orفٓ رتثح مظتمٕمح األجىحح  -: .Tigmen Wأجىحح جهذٔح  (6

 ( رَبد َانصزصز َانكاا.)انجز Tegminaاألمامٓ جهذْ انمهمض 
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 األجىحح تشكم متطاَل َوحٕفح َلهٕهح انعزَق َحافاتٍا -: .Hairy W( أنٍذتٓشعزٔح األجىحح ) (7

 انتاتعح نزتثح ٌذتٕح األجىحح. ضتحأَح عهّ شعز كما فٓ حشزج انثز
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  تاسعاملخترب ال

 Abdomen وزوائدها البطن

 Higherحيقح .وىنْها فً مخٍش ٍِ اىحششاخ خاصح اىؼيٍا  11تتنىُ اىثطِ فً اىحششاخ ػَىٍاً ٍِ 

groups  تْذٍذ تؼط اىحيقاخ وتتذاخو تحٍج ٌثذو اىؼذد اىظاهشي أقو وقذ ٌقو اىؼذد ػِ اىؼشش

حيقاخ فً مخٍش ٍِ اىحششاخ أٍا تاّذٍاد اىحيقاخ أو تتذاخو اىحيقاخ اىطشفٍح ٍغ تؼعها فً غشٌقح 

وصفٍحح  Sternumوصفٍحح تطٍْح   Tergumمو حيقح ٍنىّح ٍِ صفٍحح ظهشٌح اىتيسنىب.

 .pleuronراّثٍح  

 -وتقسٌ حيقاخ اىثطِ إىى حالث ٍزاٍٍغ اػتَاداً ػيى ورىد األػعاء اىتْاسيٍح اىخاسرٍح :

 وٌالحع فٍها: 7-1تشَو اىحيقاخ  -: Pregenital segmentsاىحيقاخ ٍا قثو اىتْاسيٍح  -1

 .ٌىرذ ػيى راّثً اىحيقح اىثطٍْح االوىى  Tympanumغشاء اىسَغ -1

 (8-1ػيى راّثً مو حيقح تطٍْح )صود ٍِ اىقتحاخ اىتْفسٍح تىرذ  -2

اىتْاسيٍح اىخاسرٍح وهً تَخو ٍْها اىتشامٍة  هً اىتً تْشأ -: .Genital Sاىحيقاخ اىتْاسيٍح  -2

 اىتاسؼح فً اىزمش واىخاٍْح واىتاسؼح فً األّخى .

  Genital segments in Grasshopperاىحيقاخ اىتْاسيٍح فً اىزشاد:

A- ( اىسفاد فً اىزمشآىح اىسىءج اىزمشٌح فً اىزشادج )Male Genital in Grasshopper  

 ( تتاىف ٍِ :9تتَخو فً اىحيقح اىتاسؼح)

  Aedeagusاىؼعى اىزمشي  -1

  paramersصود ٍِ اىتشامٍة اىزاّثٍح  -2

 

B-  اىسىءج االّخىٌح فً اىزشادج Genital in GrasshopperFemale  

يٍح االّخىٌح واىَتَخيح تاىسىءج االّخىٌح ( واىتً تْشا ٍْها االػعاء اىتْاس8,9تشَو اىحيقاخ )

 ( واىتً تتاىف ٍِ حالحح اصواد ٍِ اىصَاٍاخ :Ovipositer)اىح وظغ اىثٍط 

 تاسؼحٌْشأ ٍِ اىحيقح اىثطٍْح اى :Upper valvesصود ٍِ اىصَاٍاخ اىؼيىٌح  -1

تاسؼح وٌشتشك ٌْشأ ٍِ اىحيقح اىثطٍْح اى :Lower valvesصود ٍِ اىصَاٍاخ اىسفيٍح  -2

 فً ػَو حفشج فً األسض ىىظغ اىثٍط فٍها .                                        اىصَاٍاخ اىؼيىٌحٍغ 
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وٌستؼَو  ٌْشأ ٍِ اىحيقح اىثطٍْح اىخاٍْح:  Inner valvesصود ٍِ اىصَاٍاخ اىذاخيٍح  -3

 ىقزف اىثٍىض داخو اىحفشج تشنو ٍْتظٌ .

 

Periplanetal segments in Genita الحلقاث التناسليت في الصرصر االمريكي :

americana   

االّخى تتَخو اٍا فً   Styles( فً اىزمش واىتً تْشأ ٍْها صود ٍِ االقالً اىتْاسيٍح 9تتَخو تاىحيقح )

 .Genital pouch( ار تنىُ ٍخذع تْاسيً 8فً اىحيقح اىخاٍْح )

( 11( واىحادٌح ػشش )11)وتشَو اىحيقح اىؼاششج  -:  .Postgenital Sاىحيقاخ ٍا تؼذ اىتْاسيٍح  -3

 فهً تتاىف ٍِ رضئٍِ هَا : 11اػتٍادٌح اٍا  11فً مو ٍِ اىزمش واالّخى ,تنىُ اىحيقح 

صفٍحح وسطٍح اىَىقغ تقغ فً ّهاٌح تطِ اىزشادج ٍِ  -: Epiprocetاىصفٍحح فىق اىششرٍح  (1

 اىْاحٍح اىخيفٍح ٍَتذج ٍِ اىزاّثٍِ تقشٌثاً ٍخيخح اىشنو .

أصغش ٍْها إىى األسفو ٍِ األوىى ػيى اىزاّثٍِ وتنىُ  -:  Paraproct س اىششرٍح اىصفٍحح را( 2

 . Analcercus وٌَتذ ػيى غىه مو صفٍحح راس اىششرٍح 

 زوائد البطه:

 : تىرذ فً اىزمش واالّخى .Anal cercusالقرون الشرجيت 

اىقشوُ ٍِ راّثً اىزضء اىظهشي ىيحيقح تحىساخ اىقشوُ اىششرٍح  فً اىحششاخ:ار تْشأ هزٓ 

( وتنىُ مَا ٌيً :11اىؼاششج )  

د  :مَا فً اىزشا Non-Segmented Cercus -  قصيرة وغير مقسمت 1 

 Periplaneta americana: مَا فً اىصشصش االٍشٌنً  Segmented Cercus مقسمت  طويلت و-2

 Silver fish:مَا فً حششج اىسَل اىفعً Filament like ( )خيطيت شعريت طويلت -3

ار تنىُ هزٓ   Ear Wigsمَا فً حششج اتشج اىؼزىص  : Clasper Likeملقطيت )تشبه المالقط( -4

 تٍَْا تنىُ ٍتطاوىح فً االّخى . اىقشوُ ٍؼقىفح فً اىزمش

Grasshopper 
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 اىصشصىس)قشوُ ششرٍح ٍقسَح(                                      اىسَل اىفعً )خٍطٍح (             

 

 Ear wigsحشرة ابرة العجوز 
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 العاشرالمختبر

 System   Digestiveالجهاز الهضمي   

واىغذد اىَتصيح   Alimentary canalٌتنىُ اىجهاص اىهضًَ فً اىذششاخ ٍِ اىقْاج اىهضٍَح 

اىذهٍْح واألوعٍح اىقصثٍح تاعتْاء ىنً ّذصو عيى اىجهاص اىهضًَ رىل ٌتطية إصاىح األّغجح تها.

ومزىل اىقية واىعضالخ وتعذها تغذة اىقْاج اىهضٍَح ٍِ وعطها وتخثٍتها تاىذتىط عيى أدذ 

 -اىجىاّة وّذسط أقغاٍها وتشمٍثها اَتٍح :

  -: وتتكىن مه Forgut االمامي( ي)المعالقناة الهضمية األمامية - أ

 اىَقذٍح األٍاٍٍح ىيثيعىً .وهى  -:   Buccal cavityتجىٌف اىفٌ  -1

 ضٍق ٌَتذ فً اىشأط . أّثىب -: Pharynxاىثيعىً  -2

 اىخيف . إىىهى اٍتذاد خيفً ىيثيعىً تعذ اىشأط  -:  hagusOesopء ياىَش -3

 سقٍقحاىغزاء تشنو وقتً جذساّها ٍْطقح خيفٍح ٍِ اىَشيء ٍتىععح ىخضُ  -: rop  Cاىذىصيح  -4

 . فاتذح اىيىُوقاتيح ىيتىعع وتنىُ 

شنو فجائً ٍِ طشفها اىخيفً ٍنىّح اىقاّصح وٌذذث اىذىصيح ت قتتضاٌ -: Gizzardاىقاّصح   -5

هً ّهاٌح اىقْاج اىهضٍَح اُ و( صوًد ٍِ اإلع13ْفٍها هضٌ ٍٍناٍّنً ىيغزاء تفعو وجىد )

 األٍاٍٍح.

   Mid  gutالقناة الهضمية الىسطية   - ب

ذذث فٍها اىهضٌ اىنٍٍَائً ىيغزاء. عادجً قصٍشج وّذٍفح وتقع فً ّهاٌتها وتغَى عادجً اىَعذج وٌ

                   األٍاٍٍح حَاٍّح صوائذ تشنو أّاتٍة ٍغذودج اىْهاٌح تغَى اىضوائذ اىَعىٌح أو األعىسٌح 

Castric or Mesentric Caecae  وظٍفتها صٌادج اىغطخ اىذاخيً ىيقْاج اىهضٍَح اىىعطٍح. وتقع

اىتً  Malpighian tubulesٍْطقح اتصاه اىقْاج اىهضٍَح اىىعطٍح تاىخيفٍح أّاتٍثاخ ٍاىثٍجً  فً

وظٍفتها   Uric acid  أّثىتح وتذتىي عيى دثٍثاخ داٍض اىٍىسك ((60-70ٌنىُ عذدها ٍِ 

 إخشاجٍح.

 -تتكىن مه : -: tuHind gالقناة الهضمية الخلفية   -ج

 وٌعشف اٌضا تاالٍعاء اىذقٍقح.وهى أّثىب ٍيتىي عيى ّفغه. -: Ileum ًأىيفائف -1

أّثىب ٍتىعع ّغثٍاً  واقصش ٍِ اىيفائفً وغٍش ٍيتىي ٌعشف تاالٍعاء  -:  Colonاىقىىىُ   -2

 اىغيٍظح.
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عِ  ٍتىعع وٌذتىي تخطٍطاخ طىىٍح وٌفتخ ىيخاسد تشنو مٍظ ٌنىُ -: Rectumاىَغتقٌٍ  -3

 . Anusطشٌق اىَخشد 

 

 الغذد الملحقة بالقناة الهضمية 

 1-   اىغذج اىيعاتٍحThe Salivary gland 

جضء خاصُ  جضأٌِوهً فضٍح اىيىُ تىجذ عيى جاّثً اىَشيء فً اىَْطقح اىصذسٌح. وتتنىُ ٍِ 

Salivary receptacle portion  )وجضء فاسص )غذي Salivary glandular portion  

 Common duct of glandularوتخشد ٍِ مو جضء قْاج دٍج تتذذ اىقْاج اىعاٍح ىيجضء اىفاسص 

Portion  ٍُع اىقْاج اىعاٍح ىيجضء اىخاصCommon duct of receptacle Portion  ٍنىّح اىقْاج

 . Common Salivary ductاىجاٍعح اىغذٌح 

 

 

 ٍْطقح اتصاه اىقْاج االٍاٍٍح تاىىعطى.:تىجذ فً Mesentric cacaeاىضوائذ االعىسٌح -2

 :تىجذ فً ٍْطقح اتصاه اىقْاج اىىعطى تاىخيفٍح.Malpighian tubulesاّاتٍة ٍاىثٍجً -3

:وتىجذ عيى عطخ اىَغتقٌٍ راخ فائذج فً اعادج اٍتصاص  Rectal glandsاىغذد اىَغتقٍَح  -4

 اىَاء واالٍالح اىَفٍذج.
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