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  الباب األول

  لحيوانيةا الخلية 
  ـــ

  :لم الحيوانع تعريف
من مقطعين من أصل  ZOOLOGYعلم الحيوان يتكون اإلصطالح الدال على 

بمعنى علم، وهو ذلك العلـم الـذى يهـتم     Logosبمعنى حيوان و ZOOإغريقى هما 
بدراسة الحيوانات من ناحية البناء العام ألجسامها، ووظائف أعضائها وعاداتها ودورات 

معيشتها ونظم حياتها وبيئاتها وعالقتها ببعضها الـبعض ونظـم انتقـال     حياتها ووسائل
الصفات الوراثية عبر األجيال المتعاقبة وتقسيمها تقسـيما علميـا والنـواحى المختلفـة     

  .ألنشطتها، وكل المظاهر التى تتعلق بها
  

  :Importance of Studying Zoologyأهمية دراسة علم الحيوان 
ى سطح الكرة األرضية أدى إلى النقص النسبى فى مصادر اإلنفجار السكانى عل -1

  .الغذاء والطاقة
تزايد اآلفات ضد اإلنسان ومستلزمات حياته واللجوء إلى الوسـائل الكيماويـة    -2

وغيرها فى مكافحة هذه اآلفات أدى إلى هدم النظام البيئى وإحداث خلـل فـى   
 .التوازن للكائنات الحيه

التتحقق إال من خالل دراسـات متخصصـة   البحث عن حلول لهذه المشكالت  -3
يكون أساسها دراسة علم الحيوان واإللمام بالقواعد والنظم والعوامـل المختلفـة   

  .التى تتحكم فى حياة الكائنات الحية واإلنسان فوق سطح األرض
  

  :  Nature and Manifestation of Lifeطبيعة ومظاهر الحياه
ظم الكائنات الحية عن المواد الغير حيـة  بوجه عام يستطيع اإلنسان أن يميز مع  

رة أو الطائر أو الـدودة والصـخرة   أو الجماد، فليس هناك صعوبة فى التمييز بين الشج
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كأن تبدو النباتات أو بيض الحشرات وكأن الحياة فيها إلى أن تتـوافر لهـا الظـروف    
، ت متحركـة ر ويفقس البيض إلى يرقـا المالئمة إلظهار طبيعتها الحية حين تنبت البذو

ولكن على وجه العموم يمكن القول أن الحياة عبارة عن ظاهرة تتميز بعـدة خصـائص   
  .بحيث إذا فقد الكائن الحى واحدة أو أكثر منها فقد الحياة واعتبر بذلك ميتا

  :ولهذا فإن الحياة تعرف من خالل خصائصها التالية  
  :Locomotionالحركة  -1

إلنتقال من مكان إلى آخر فى الوسـط الـذى   هى مدى قدرة الكائن الحى على ا  
يعيش فيه رغم أنه فى حالة الحيوانات الدنيا قد تنعدم هذه الخاصية نظرا ألن مثل هـذه  

  .الحيوانات رغم تمتعها بالحياة تكون مثبتة فى مكانها بحكم طبيعة حياتها
  :Metabolism) األيض(عمليات التحول الغذائى  -2

مجموعة من العمليات البيولوجية تعرف فـى  ت الحية تجرى داخل أجسام الكائنا  
، وتحويله إلـى  digestion، ثم هضمه ingestionمجموعها باأليض تبدأ بتناول الطعام 

مستخلصات سائلة تمتص خالل خمالت األمعاء لتصل إلى الدم الذى يقوم بتوصيلها إلى 
التـى  .. البروتـوبالزم فى  Metabolismخاليا الجسم وهناك تتم عملية التمثيل الغذائى 

، أما Catabolism، والهدم Anabolismتتمثل فى عمليتين أساسيتين هامتين هما البناء 
، فإنها تطرد إلـى  faecesبقايا الهضم الموجودة داخل األمعاء التى تعرف حينئذ بالبراز 

  .Egestionالخارج بعملية التبرز 
  : Growth النمو -3

القدرة على النمو أى إضافة مواد جديدة إلى المواد تشترك جميع الكائنات الحية ب  
الحية الموجودة بالجسم سالفا، وبذلك تحدث الزيادة الحجمية والوزنية بصـورة واضـحة   
والتى تعرف بالنمو، وهذه العملية تحدث دائما فى األعمال المختلفة للكائن الحـى حتـى   

كى يحدث النمو فبالطبع البد يصل إلى حجمه النهائى الذى تتوقف عنده عمليات النمو ول
  .أن يتفوق معدل البناء على معدل الهدم
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  :Respirationالتنفس  -4
عباره عن حصول الحيوان على األكسيجين وطرد ثانى أكسيد الكربون وبخـار    

واألكسـيجين  .. الماء بعملية التبادل الغازى خالل عمليتى الشهيق والزفير على التـوالى 
ل إلى الخاليا محموال بواسطة الدم فإنه يعمـل علـى أكسـدة    المتحصل عليه عندما يص
  .الطاقة التى يعتمد عليها الحيوانالمواد الغذائية وانطالق 

  :Excretionاإلخراج  -5
ينتج عن عملية التنفس نفايات ضارة بالجسم مثل ثانى أكسيد الكربون ويـتخلص    

، بينما ينتج عن Carbonacous excretionالجسم منها فيما يعرف باإلخراج الكربونى 
نفايات نتروجينية وهى أيضا مواد سـامة لهـذا يـتخلص     Catabolismعمليات الهدم 

الجسم منها أيضا أوال بأول بطردهـا خـالل عمليـة تعـرف بـاإلخراج النتروجينـى       
Nitrogeneous excretion وعملية التبرز ،egestion      تعنـى الـتخلص مـن بقايـا

  .الهضم
  
  :Sensibility or irritabilityستجابة للمؤثرات الحساسية أو اإل -6

تعتبر مقدرة الكائن الحى على اإلسـتجابة للمـؤثرات والتفاعـل التلقـائى مـع        
المتغيرات الفجائية التى قد تحدث بالبيئة التى تعيش فيها من أهم العوامل التى تفرق بـين  

، ينتج لها رد فعـل  stimuliالكائن الحى والغير حى، حيث أن التغيرات تعمل كمؤثرات 
، ومن المؤثرات ماهو خارجى مثل responseسريع من الكائن الحى تعرف باإلستجابة 

المؤثرات الطبيعية كالحرارة والبرودة والضغط وغير ذلك، وكذلك المؤثرات الكيماويـة  
أما المؤثرات الداخليـة فمنهـا الجـوع والغضـب     ... مثل الحموضة والقلوية والملوحة

  .وغير ذلك... والخوف
  :Reproductionالتكاثر  -7

قصد بالتكاثر قدرة الحيوان على تكوين أفراد جديدة تشبهه بغرض حفظ النـوع    
... من اإلنقراض وهذه القدرة تعتبر خاصية فريدة تختص بها الكائنات الحية بوجه عـام 
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أو  Sexual reproductionوتتم عملية التكاثر بطريقتين أساسيتين هما التكاثر الجنسـى  
  .Asexual reproductionالتكاثر الالجنسى 

  :Form & Sizeالشكل والحجم  -8
لكل كائن حى شكل مميز وحجم محدود وإن اختلفت األفراد فى ذلك فيكون هـذا    

اإلختالف طفيفا إلى أدنى الحدود بخالف الجمادات أو المواد التى يحدها حجم أو شـكل  
  .معين

  :Organizationالتعضى  -9
التى تتجمع لتكـون األنسـجة    Cellب جسم الكائن الحى من وحدات بنائية يترك  

Tissues  واألخيرة تساهم مع غيرها فى تكوين األعضاءOrgans   التى بدورها تكـون
وهذا أمر تنفرد به الكائنـات الحيـة   .... المختلفة للحيوان  systemsاألجهزة العضوية 

  .الحيوانية عن الجمادات
  

  :"Protoplasmبروتوبالزم ال" :مادة الحياه
يتعبر البروتوبالزم المادة الحية التى تتكون منها أجسام جميع الكائنـات الحيـة     

النباتية والحيوانية، حيث هى قوام حياة الكائن الحى وهو يحتوى باإلضافة إلـى مادتـه   
ت الحية على مواد مختلفة غير حية يقوم بتكوينها مثل الماء واألمالح المعدنيـة ومركبـا  

ورغم اختالف خواص البروتوبالزم من كائن إلى آخـر وحتـى فـى    ... عضوية عديدة
األجزاء واألعضاء المختلفة داخل نفس الحيوان فإنه بصفة عامة يظهـر غالبـا كمـادة    
 .شفافة رمادية اللون وغروية لزجة إلى حد ما وإن كانت قادرة أيضا علـى اإلنسـياب  

  .باختالف النسيج الذى ينتمى إليه اختالفا طفيفا يختلف التركيب الكيماوى للبروتوبالزم
    

وبوجه عام يتركب البروتوبالزم من المواد العضوية والمـواد غيـر العضـوية    
  .والماء
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  :المواد العضوية: أوال 
وهى المواد التى تحتوى على عنصر الكربون بصفة أساسية بجانب عنصرين أو   

من البروتوبالزم وهذه المـواد  % 10 – 9أكثر من العناصر األخرى وهى تشكل حوالى 
  :هى

وهى التى تتكون من عنصر الكربـون والهيـدروجين   : المواد الكربوهيدراتية -1
واألكسيجين بحيث يوجد العنصران األخيران بنسبة وجودهمـا فـى المـاء أى    

وهى تشتمل على السـكريات األحاديـة أو   ) ماء+ كربون (أى ) 1:  2(بنسبة 
  .تلعب دورا أساسا فى إحداث الطاقة التسكرالثنائية أو العديدة 

التى تتكون أيضا مـن ذات العناصـر   وهى المواد : المواد الدهنية أو الليبيدات -2
السابقة الذكر فى الكربوهيدرات ولكن العنصران األخيران اليوجـدان بنسـبة   
وجودهما فى الماء وهى عبارة عن الزيـوت والليبيـدات التـى تتكـون مـن      

 .إلنتاج كمية كبيرة من الحرارة والجلسرين األحماض الدهنية

وهى تتكون أيضا من العناصر الثالثة السابقة الذكر باإلضافة إلـى  : البروتينات -3
عنصر النيتروجين وقد يوجد به أيضا بعض العناصر األخرى مثل الفوسـفور  
والكبريت وتتركب البروتينات من األحماض األمينية وترجع أهمية البروتينـات  

وهى تدخل فـى تركيـب   . ا بناءه لألنسجة ومجددة لما يتلف من الجسمإلى أنه
 .العضالت والشعر والعظام والدم المكون لجسم الحيوان

وهى عباره عن مواد عضوية معقدة التركيب وهى نوعـان  : األحماض النووية -4
 :هما

 Dioxyribonucleic (DNA) (aحمض الداء أوكسى ريبـوز النـووى    ) أ

acid.  
                     Ribonucleic acid (RNA) (bنووى حمض الريبوز ال  ) ب

البروتينات فى الخاليـا وتحديـد وانتقـال     وهى تلعب الدور األساسى فى تخليق
  .الصفات الوراثية عبر األجيال المتعاقبة
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  :Inorganic substancesالمواد غير العضوية :  ثانيا
مالح ذائبة أو متحدة مع البروتوبالزم على صورة آيونات حرة ألوهى توجد فى   

المواد العضوية وتزيد نسبتها فى األنسجة المكونة للهيكل العظمى وهى تتمثل فى أمالح 
الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم وهى ذات أهمية فسيولوجية خاصة فى المساعدة على 

ضـات  أداء الوظائف الحيوية للخاليا وخاصة فى عمليات نفاذية األغشية الخلوية واإلنقبا
  .العضلية ونبضات القلب

  :Waterالماء : ثالثا
ويشكل نسبة كبيرة مـن الـدم   % 96 – 80يدخل الماء فى البروتوبالزم بنسبة   

مف وهو يعمل كمذيب للمواد باإلضافة إلـى المسـاعدة فـى األنشـطة الحيويـة      يوالل
ج إلى المـاء  الذى بدونه ستتوقف تماما ومن أمثلة األنشطة الحيوية التى تحتا... المختلفة

  .بكم معين هى عمليات الهضم واإلفراز واإلخراج
  :له أهمية بيولوجية فىأى أن الماء   

 .عدنية وكثير من المركبات العضويةإذابة المواد الم .1

 .فى البروتوبالزمالمساعدة على تأين األمالح الموجودة  .2

حـرارة حيـث   التأثر بالتغير الفجائى فى درجات الوقاية الكائن الحى من الجفاف أو .3
 .يعمل أيضا على تنظيم حرارة الجسم

... كذلك إذابة المواد التالفة اإلخراجية والتخلص منها فى صورة البـول أو العـرق   .4
بدون الماء مصـداقا لقولـه تعـالى     ةالستمرارية الحياستحالة اوبذلك نجد أن هناك 

  .صدق اهللا العظيم).        وجعلنا من الماء كل شئ حى(
  

   Cell Structure:ةبنيان الخلي
حيث أن الخلية تتركب من كتلة بروتوبالزمية تتميـز إلـى نـواه يحـيط بهـا        

السيتوبالزم الذى يحده من الخارج غشاء البالزما فإننا نجد أن هناك اختالفـا بينـا فـى    
... شكلها وبنائها تبعا ألماكن تواجدها فى جسم الكائن الحى والوظيفة الحيوية التى تؤديها
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البيضاء التى تتحرك حركة أميبية  ميتخذ أشكاال غير منتظمة كما فى كريات الدفبعضها 
وتتشكل بأشكال مختلفة أو قد تفقد نواتها مثل كرات الدم الحمراء فى اإلنسان وقد يكـون  
اتخاذها ألشكال مضلعة نتيجة لتزاحمها أو لوجود مواد بين الخاليا فى األنسجة المختلفة 

اف كما فى الخاليا العضلية أو تكون متفرعة كمـا فـى الخاليـا    كما قد تأخذ شكل األلي
وأحيانا ما تتخذ أشكاال خاصة كما فى الحيوانات المنوية أو يكون لها شـكل  ... العصبية

  ).1(  شكل .ثابت مثل البويضات
  :Cellular Structuresالتراكيب الخلوية 

ء خلوى يسـمى  تحاط الخلية الحيوانية بغشا  Cell membraneغشاء الخلية  ) أ
غشاء البالزما وهو غشاء ثالثى الطبقات شبه منفذ يسـمح بمـرور األيونـات    
والمواد المختلفة وهو يتكون من البروتين والليبيدات مثل الشبكة األندوبالزميـة  

وهو يحتوى على ثقوب دقيقة تنظم مرور ،  Golgi apparatusوجهاز جولجى 
مح بالتبادل الغازى ومـرور الغـذاء   بعض المواد بين الخاليا، أى أنه مرن ويس

ما وتسمى هذه الخاصية بخاصـية   واإلنتشار األسموزى رغم أنه صلب إلى حد
وتعنى خاصية النفاذية معدل حركة مادة ما خالل غشاء منفذ تحت تأثير . النفاذية

 ..قوى معينه

يكون السيتوبالزم الجزء األكبر من الخلية ويوجـد   :Cytoplasmالسيتوبالزم  ) ب
النواه وتنتشر به شبكة معقدة من قنوات صـغيرة جـدا تظهـر بوضـوح      حول

بفحصها بالميكروسكوب األلكترونى ويسمى هذا الجهاز بالشبكة األندوبالزميـة  
Endoplasmitic Reticulum     وتؤدى هذه القنوات إلـى السـطح الخـارجى

للخلية ويعتقد أنها الطرق التى من خاللها تصـل جزئيـات الطعـام المهضـوم     
ويختلط معها أجسـام دقيقـة تسـمى ريبوسـومات     ... الذائب إلى داخل الخليةو

Ribosomes  الذى يعتقد أن لها دور فعال فى تخليق البروتين المكون للخاليـا. 
  ـ:علىالسيتوبالزم  حتوىوي

  :أجسام حية ـ وتشمل: أوال
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وهـى تعتبـر   : Central Bodies or Centrosomeاألجسام المركزيـة   )1(
م فى الخاليا حيث توجد فى معظم الخاليا وهى على شكل حبيبـة  مراكز اإلنقسا

أو حبيبتين تقعان بالقرب من النواه وتظهران بوضوح خاصة فى الخاليا التـى  
  .على وشك اإلنقسام

وهى أجزاء حبيبية أو خيطية أو عضوية  :Mitochondriaاألجسام السبحية  )2(
يعتقد أن وظيفتها العمل على صغيرة الحجم تكثر فى الخاليا الجنينية أو الغدية و

إحداث تفاعالت أكسدة الكبروهيدرات وتحليل األحمـاض األمينيـة والدهنيـة    
 .النطالق الطاقة التى تحتاجها الخاليا

وهـى  : Golgi apparatus (Golgi- bodies) أجسام أو جهاز جولـوجى  )3(
مجموعة من حبيبات منتشـرة فـى الخاليـا     غالبا ماتكون على شكل جسم أو

أو على شكل عصى تتركـز  انية التى قد تكون على شكل خيوط متشابكة الحيو
غير محددة تماما ولكن يعتقد أن لهذه األجسـام   احول الجسم المركزى ووظيفته

عالقة بالنشاط اإلفرازى للخاليا وتنظيم العمليات الحيوية داخـل السـيتوبالزم   
 .  وربما تساعد أيضا فى عملية تحليل البروتين بالخاليا

وهى عباره عـن أجسـام أصـغر قلـيال مـن      : Lysosmes لليزوسوماتا )4(
المتوكوندريا تكون على شكل حويصالت صغيرة تتركب كيماويـا مـن مـواد    
ليبوبروتينية أيضا معقدة التركيب تحتوى بداخلها على عـدد مـن اإلنزيمـات    
ويعتقد أنها تقوم بدور هام فى عمليات األيض داخل الخاليا وخاصـة عمليـات   

كما أنها تلعب دورا هاما أيضا فى التخلص مـن  ... لمواد الكربوهيدراتيةأيض ا
 .بعض محتويات الخاليا فى ظروف معينة
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 Animal cellالخلية الحيوانية ): 1(شكل 

  ـ:وتشتمل على Metaplasmأجسام غير حية تعرف بالميتابالزم : ثانيا
واد غذائيـة مختزنـة داخـل    تعتبر م :Storage granulesحبيبات التخزين   )1(

) الجليكـوجين (خاليا معينة لوقت الحاجة اليها وتشمل حبيبات النشا الحيوانى 
المخزنة فى خاليا الكبد والدهون المخزنة فـى األجسـام الدهنيـة وحبيبـات     

وقد تكون كمية حبيبـات التخـزين   . البيض حالبروتين المخزن فى صورة م
  .وانيةكثيرة لدرجة تمآل معظم الخلية الحي

وهذه توجد عادة فى الخاليا الغديـة  : Secretory granulesحبيبات إفرازية  )2(
  .فى الحيوانات

وهى عباره عن حبيبات توجـد فـى    Pigment granules:حبيبات صبغية  )3(
 .خاليا معينه فى بعض األنسجة تكسب الخاليا لونا مميزا

تميـز  هى عباره عن تراكيـب سـيتوبالزمية   : Nissle bobiesأجسام نسل  )4(
الخاليا العصبية وتكون على هيئة حبيبات صغيرة أو صفائح مختلفـة األشـكال   
واألحجام وهى تتكون من مواد بروتينية ومن حامض الريبوز النووى باإلضافة 
إلى آثار من الحديد ومن المعتقد أنها تقوم باختزان كميات األكسجين أو الطاقـة  

 .لحين الحاجة إليها

 ثقوب نوویة

  الغشاء النووي
  النواة

  أجسام جولجي 

  اللیسوسوم

  السیتوبالزم

  الغشاء الخلوي 
  المیتوكوندریا

  الشبكة اإلندوبالزمیة الناعمة 

 الشبكة اإلندوبالزمیة
  ریبوسوم
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عباره عن حويصالت مملوءة بمادة سائلة مثـل   وهى :Vacuolesحويصالت  )5(
تلك التى توجد فـى النباتـات وكـذلك مثـل مـايعرف بـالفراغ المنقـبض        

Contractile Vacuole  الذى يوجد فى الحيوانات األولية والتى تلعـب دورا ،
 .هاما فى التنظيم األسموزى لها

ر وهى توجد فى بعض الخاليا المتخصصـة حيـث يتحـو   : Fibrilsالليفات  )6(
البروتوبالزم بطريقة معينة لتكوين خيوط ليفية خاصة وذلك مثل تلـك الليفـات   
العصبية التى تظهر فى الخاليا العصبية والليفات العضلية التـى تظهـر فـى    

 .الخاليا العضلية

هى عباره عن أجسام ذات أشكال معينة تسـاعد فـى   : Plastidsالبالستيدات  )7(
، التى تحدث عادة فى النباتات حيـث  Photosynthesisعملية التمثيل الضوئى 

أنها تمثل مركزا لتكوين المواد الكربوهيدراتية ولكن قد توجد أيضا فى بعـض  
 ) اليوجلينا الخضـراء ( الحيوانات األولية ذات التغذية النباتية وخاصة السوطيات

 .التى تعتبر حلقة الوصل بين النبات والحيوان

يريوجد فى الغالبية العظمـى مـن   وهى عباره عن جسم صغ :Nucleusالنواه  ) ج
الخاليا النباتية والحيوانية ويرتبط شكلها غالبا بشكل الخلية فإذا كانـت األخيـرة   
مستديرة كانت أنويتها كذلك مستديرة تقريبا وبالتالى فتكون بيضاوية فى الخاليـا  
اإلسطوانية وأحيانا تكون متفرعة أو تتكون من عديد مـن األجـزاء المتصـلة    

وقد تتخذ أشكاال غير منتظمة كما فى كرات الدم البيضـاء أو   .لبعضببعضها ا
تغيب كلية كما فى كرات الدم الحمراء لإلنسان وتعتبر المركز الذى يتحكم فـى  
الخلية ووجودها أساسى لحياة الخلية حيث أن األخيرة تعتمد فـى أداء وظائفهـا   

 .على تبادل المواد المختلفة بين النواة والسيتوبالزم

هناك بعـض الخاليـا   غم أن الشائع وجود نواه واحدة لكل خلية فإن ور
الحيوانية التى تحتوى على نواتين كما فى الخاليا الكبدية والغضروفية وبعـض  
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الخاليا العصبية أو قد تحتوى على عديد من األنوية مثل بعـض خاليـا نخـاع    
  .العظام

  :وتتركب النواه من األجزاء التالية
وهو عباره عن الغشاء المحيط بـالنواه   :Nuclear membraneالغشاء النووى  )1(

ليفصلها عن السيتوبالزم ولكن اليعتبر حاجزا تاما نظرا لوجود عـدد كبيـر مـن    
الثقوب به يمر من خاللها المواد الغذائية إلى النواة وفى ذات الوقت تـتمكن مـواد   

اذيـة اإلختياريـة   وللغشاء النووى خاصية النف.  النواه من الخروج إلى السيتوبالزم
بمعنى أن هناك مواد معينة يمكن أن يسمح لها الغشاء بالنفاذ فى حين أن هناك مواد 

  .أخرى اليسمح لها بالنفاذ
وهى عباره عن مادة سائلة عديمة اللون تمآل حيز : Nuclear sapالسائل النووى  )2(

 .النواه وتحتوى على التراكيب النووية األخرى

كبيرة  باره عن أجسام كروية الشكل تقريبا ذات أحجاموهى ع: Nucleoliالنويات  )3(
نسبيا وتحتوى النواه منها إما على نوية واحدة أو أكثر وتعتبر النوية مكان تخليـق  

، الذى يكـون  Ribose Nucleic Acidالبروتين الخلوى وحامض الريبوز النووى 
 .له أهمية حيوية خاصة فى تخليق البروتينات فى جسم الحيوان

: Chromatin, Karyosomes or Chromocentresم الكروماتينيـة  األجسا )4(
أجسام توجد على شكل حبيبات دقيقة باهتة الصبغة أو كأجسـام    وهى عباره عن 

كبيرة داكنة الصبغة أو على شكل خيوط على شكل شبكة تعـرف حينئـذ بالشـبكة    
ــة  ــومات  Chromatin meshالكروماتيني ــزاء الكروموس ــل أج ــى تمث ، وه

Chromosomes    التى تشاهد بوضوح أثناء إنقسام الخلية، وهـى تعتبـر المـادة ،
األساسية للوراثة وعدد الكروموسومات التى تكونها األجسام الكروماتينية ثابت فـى  

 .النوع الواحد
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  ).2(شكل  الفرق بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية
   

  يوجد جدار سليلوزى   اليوجد جدار خلوى  دار الخلوىالج
  أصغر حجما  أكبر حجما  النواه

  أقل حجما  أكبر حجما  السيتوبالزم
  كبيرة وقليلة   عديدة وصغيرة الجسم غير واضحة  الفجوات العصارية

  تحتوى على بالستيدات  التحتوى على بالستيدات  البالستيدات 
  يوجدال   اثنانيوجد به   الجسم المركزى 
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  الخلیة الحیوانیة

  الخلیة النباتیة
  

  الخلية الحيوانية والخلية النباتية تحت الميكروسكوب األلكترونى: )2(شكل 
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  :الخلية الحيوانية
  .فحص خاليا الغشاء المبطن للفم فى اإلنسان

للفم ثـم  فحص بالميكروسكوب الموجود أمامك شريحة جاهزة لنسيج من الغشاء المبطن إ
  .ارسم ماتشاهده واكتب البيانات على الرسم

  
  :النباتيةالخلية 

  :فحص خاليا بشرة البصل الداخلية   -
  .إنزع إحدى قواعد أوراق البصل المتشحمة -1
 .إنزع الغشاء الرقيق الذى يبطن السطح الداخلى  -2

 .ضع هذا الغشاء على شريحة زجاجية  -3

الميثيلين ثم غطها بغطـاء شـريحة   ضع عليها قطرة ماء وقطرة من محلول أزرق   -4
  .زجاجية

إفحص الخاليا تحت الميكروسكوب، إرسم شكال مبسطا لماتراه واكتب البيانات على   -
  .الرسم

  
  
  
  
  

 لتدريب العملىا
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الحركة ـ التحول الغذائى ـ النمو ـ التنفس ـ     : (الحياه تتميز بالخصائص اآلتية )1(

 ).اإلخراج ـ الحساسية ـ التكاثر ـ الشكل والحجم ـ التعضى

 :يتركب البروتوبالزم من )2(

  :من البروتوبالزم وهى عباره عن% 10-9المواد العضوية وهى تشكل حوالى ) أ
 .المواد الكربوهيدراتية التى تحدث الطاقة •

 .إلنتاج كمية كبيرة من الحرارة أهميتهاالمواد الدهنية أو الليبيدات  •

 .جسمأهميتها بناءة لألنسجة ومجددة لما يتلف من ال: البروتينات •

أيونات حرة ألمالح ذائبة أو مجمـده تسـاعد علـى أداء    : المواد غير العضوية    )ب
  .الوظائف الحيوية للخاليا

يعمل كمذيب للمواد ويسـاعد فـى   % 96ـ80الماء يدخل فى البروتوبالزم بنسبة   ) ج
  .األنشطة الحيوية

  :التراكيب الخلوية للخلية -4
  .نواهال) ج   السيتوبالزم) ب    غشاء الخلية) أ
  :األجسام الحية  
  .ـ أجسام جولوجى3  األجسام السبحية -2  األجسام المركزية -1  
  :األجسام الغير حيه  
  .حبيبات صبغية -3  حبيبات إفرازية -2  حبيبات التخزين  -1  
  .الليفــــات -6  حويصـــالت -5    أجسام نســل -4  
  .البالستيدات -7  

  

 تذكر أن
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  الباب الثانى
  Cell Divisionإنقسام الخلية 

  ـــ
من عدد كبير جدا من الخاليا وذلك بسبب نمـو  يتكون جسم الكائن الحى الراقى 

شأ هذا الكائن أصال من خلية واحدة هى نهذه الكائنات بعملية تضاعف هذه الخاليا حيث ي
نقسامات متتالية أثنـاء تكـوين جسـم    االبويضة المخصبة أو الزيجوت الذى ينقسم عدة 

مايحدث فى الحيوانات األولية وحيدة الخلية الذى فيه يتضاعف الكائن الحى ويناظر ذلك 
  .عدد الحيوانات نفسها بانقسامها

ولهذا فإن هناك طريقتان أساسيتان فى إنقسام الخاليا فى الكائنات المختلفـة بمـا   
أو الــ   Direct Divisionهمـا اإلنقسـام المباشـر     –فى ذلك الحيوانـات األوليـة   

Amitosisر المباشر ، واإلنقسام غيIndirect Division.  
فى الحيوانات األولية فقط وخاصة فـى النـواة الكبيـرة    يحدث : اإلنقسام المباشر -1

Macronucleus  للهديبات، وقد يحدث أحيانا بصفة إستثنائية فى بعض الحيوانات
  .)السرطان( المتقدمة كظاهرة من الظواهر المرضية

  .ظامين مختلفيننالحية الراقية وب يحدث فى الكائنات: اإلنقسام غير المباشر -2
  .Mitosisاإلنقسام الميتوزى : أولهما
  .Meiosisاإلنقسام اإلختزالى أو اإلنقسام الميوزى : ثانيهما

  

  ـ:والطرق المختلفة لإلنقسام هى
من اإلنقسام يـتم  وهذاا لنوع : Direct Division (Amitosis)ام المباشر اإلنقس )1(

ى فيه أى نظام النقسـام الكروموسـومات، ولكـن    بطريقة عشوائية بسيطة واليراع
يحدث أن تستطيل النواه ويظهر فى وسطها إختناق يزداد تدريجيا فى السـيتوبالزم  
أيضا ويستمر ذلك حتى تنقسم الخلية تماما إلى قسمين يستقل كل جزء منهـا بأحـد   
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 نصفى النواه وتنفصل الخليتان المكونتان فى أغلب الحاالت كمـا فـى الحيوانـات   
 .كما فى األميبااألولية أو يظال ملتصقتان ببعضهما البعض 

وهذه هى طريقة اإلنقسام الشائعة فى  :Indirect Divisionاإلنقسام غير المباشر  )2
خاليا أجسام الحيوانات الراقية ويحدث أن تمر الخلية بطور معـين يسـمى طـور    

ى هذه المرحلة شكل قبل الدخول فى عملية اإلنقسام واليتميز ف Interphaseالسكون 
الكروموسومات ويحدث هذا اإلنقسام بنظامين حسب النسيج الذى يحدث فيه فإذا كان 
اإلنقسام فى الخاليا الجسمية أثناء نمو الكائن الحى أو تجديد الخاليـا التالفـة فإنـه    

أما إذا حدث هذا اإلنقسام فى خاليا األعضـاء   Mitosisيعرف باإلنقسام الميتوزى 
بغرض تكوين الجاميطات فإنه يسمى حينئذ باإلنقسام اإلختزالى أو الميوزى التناسلية 

Meiosis. 
  

  :Mitosisاإلنقسام الميتوزى ) أ
يحدث هذا اإلنقسام فى جميع األنسجة الجسمية للحيوانات الراقية عـدا أنسـجة     

ا فـى  األعضاء التناسلية وفيه تنقسم الخلية إلى اثنين بحيث يبقى عدد الكروموسومات ثابت
الخلية الناتجة مثله فى ذلك مثل الخاليا األصلية قبل اإلنقسام وفيـه تتضـاعف الخاليـا    

الكروماتين النـووى بالتسـاوى ويـزداد    ما ينتج عنها انقسام  خالل عملية معقدة إلى حد
معدل حدوثه أثناء التكوين الجنينى ثم النمو وفى حاالت التئام الجروح وفى استبدال جلود 

 عند اإلنسالخ، وهى أيضا نفس العملية التى تحدث عند حدوث األورام الخبيثة الحيوانات 
  .Regenerationالتى تمارس عملية التجدد وفى حالة الحيوانات ) السرطان(
  

  :Meiosis) اإلختزالى(اإلنقسام الميوزى ) ب
يحدث هذا النوع من اإلنقسام فى الحيوانات عند تكوين الخاليا التناسلية ذكريـة    

انت أم أنثوية فهو يحدث عند تكوين الجاميطات المذكرة والمؤنثة فى الحيوانات الدنيئـة  ك
وفى تكوين الحيوانات المنوية والبويضات فى الحيوانـات الراقيـة، ويتضـمن انقسـام     
الكروموسومات مرة واحدة بينما تنقسم النواه مرتين، وهو يختلف عن اإلنقسام الميتوزى 
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نه تحتوى على نصف العدد المزدوج للكروموسـومات، وذلـك   فى أن كل خلية ناتجة ع
  .Reduction divisionيسمى باإلنقسام اإلختزالى 

وثمة فائدة أخرى هامة جدا لإلنقسام اإلختزالى هو التبادل الجينى الـذى يحـدث     
خالل عملية العبور والتى تزيد دائما من التراكيب الوراثية المختلفة لألجيال الناتجة حيث 

هذه العملية تسمح للفرد الناتج أن يمتلك عوامال وراثية آتية من فردين مختلفين همـا  أن 
  .األبوين
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إنقسـام مباشـر ـ وانقسـام غيـر      (إنقسام الخاليا فى الكائنات المختلفة عباره عن  -1

  ).مباشر
لحى أو تجديد الخاليا اإلنقسام الميتوزى يحدث فى الخاليا الجسمية أثناء نمو الكائن ا -2

 .التالفة

اإلنقسام الميوزى يحدث فى خاليا األعضاء التناسلية بغـرض تكـوين الجاميطـات     -3
وترجع أهميته فى التبادل الجينى الذى يحدث خالل عملية العبـور إلنتـاج أجيـال    

 .مختلفة وراثيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تذكر أن
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  التصنيف والتسمية العلمية: الباب الثالث
  ـــ

أحد الفروع الرئيسية لعلـم   Animal Taxonomyيف الحيوان يعتبر علم تصن
وهو العلم الذى يهتم بتعريف ووصـف وتسـمية وتقسـيم األنـواع      Zoologyالحيوان 

تعنى تقسيم الكائنات الحية بوجه عام  Taxonomyالمختلفة من الحيوانات حيث أن كلمة 
  .تاليةوخلق نظام للتسمية العلمية لها ووضعها فى مراتب تقسيمية مت

وحيث أنه يعرف إلى األن مايربو على المليون ونصف المليون مـن األنـواع   
الحيوانية فإن هذه األنواع المختلفة بهذا العدد الهائل تعطى تشكيلة كبيرة من اإلختالفـات  

فـإن  .  التركيبية والوظيفية والعادات ونظم الحياة على وجه البسيطة فى مختلف البيئات
إلى ابتكار نظام معين من أجل التسمية العلمية الصحيحة لكل نوع  ذلك يحتاج بالضرورة

ثم توزيع هذه األنواع فى مجموعات يمكن بسهولة التعرف عليها كى تسـهل دراسـتها   
  .وبيان العالقة بين المجموعات المختلفة فيها فى صورة شكل تقسيمى مفصل

لعلمـاء الـذين   من أوائل ا) م.ق 322-384(ولقد كان العالم اإلغريقى أرسطو 
حاولوا تقسيم الكائنات الحية بوجه عام،  وقد إقترح نظاما لتقسيم الحيوانات آنذاك اعتمـد  
على غياب أو وجود الدم األحمر فى أجسامها والذى بناء عليه قسمت الحيوانـات إلـى   

 Anaimiaوالحيوانات عديمة الـدم   Enaimiaمجموعتين، الحيوانات ذات الدم األحمر 
اقتراحه أيضا أن يجرى تقسيمها طبقا للبيئة التى تعيش فيها إلـى حيوانـات    وقد كان من

، أو وفقا لنوع الغذاء الـذى  Aerialأو هوائية  Aquaticأو مائية  Terrestrialأرضية 
أو آكلـة النباتـات    Carnivorous Animalsتتناوله إلـى حيوانـات آكلـة اللحـوم     

Herbivorous Animals اتـات  أو آكلة اللحوم والنبOmnivorous Animals    مثـل
  .اإلنسان

واستمر هذا الحال حقبة طويلة من الزمن تدرج خاللها التفكير فى إيجـاد نظـام   
مقنع لتقسيم الحيوانات حتى نشأت فكرة تقسيمها طبقا للصـفات المورفولوجيـة ومـدى    

  .التشابه واإلختالف بينها
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أى ) مJOHN RAY )1627-1705وهذه الفكرة قد تبناهـا العـالم الطبيعـى    
خالل القرن السابع عشر الميالدى بابتكار نظام فى إطار هـذه الفكـرة، يعتبـر آنـذاك      
المحاولة األولى العلمية لتقسيم المملكة الحيوانية، وعالوة على ذلك فقد كـان أول مـن   

 Speciesأعطى تعريفا محددا للمرتبة التقسيمية األساسية للكائنات الحية وهـى النـوع   
مجموعة أفراد الحيوانات المتطابقة شكال والتى تتناسل مـع بعضـها الـبعض،     على أنه

ولكن إذا حدث ... ولكنها التستطيع ذلك مع مجموعة أخرى مختلفة عنها تمثل نوعا آخر
وعندما أتـى العـالم الطبيعـى    .  ونجح اإلخصاب فإن ذلك يؤدى إلى إنتاج هجن عقيمة

، قـام بإرسـاء   )م1778 – 1707(ن عشـر  السويدى المشهور لينيوس فى القرن الثام
الصحيح للكائنات الحية الذى يستخدم حتى اآلن والذى قـام فيـه   األسس العلمية للتقسيم 

بتقسيم الكائنات الحية بوجه عام تبعا للتطابق أو التشابه وعدم التطابق أو عـدم التشـابه   
النظـام المعـروف   المورفولوجى والتشريحى بينهم كذلك فقد أكمل هذا العمل باسـتنباط  

الـذى بنـاء    Bionominal System of Nomenclatureبالتسمية العلمية المزدوجة 
عليه أعطى اسم النوع، مستخدما فى ذلك اللغة الالتينية حتى يمكن تعميم األسماء علـى  

الجـنس  (المستوى العالمى، وزيادة فى التحديد فقد اقترح وضع خط تحـت كـل إسـم    
لحروف اإليطالية المائلة على أن يبدأ إسم الجنس دائما بحرف كبير ، أو كتابتها با)والنوع

واسم النوع كذلك دائما بحرف صغير، وعلى سبيل المثال فإن اإلسم العلمى لإلنسان هو 
Homo sapiens  حيث أن كلمةHomo  تدل على إسم الجنس بينما تدل كلمةsapiens 

مجمـوع مـن الحيوانـات    " هـو   على النوع، وقد أعطى لينيوس تعريفا موضحا للنوع
  ".المتشابهة والتى تكون معزولة تكاثريا عن أى مجموعة أخرى

وقد تطور مفهوم التقسيم العلمى فى الوقت الحاضر إلى اتجـاه العـالم للنظـام      
الذى الينبنى أساسا علـى   Natural System of Classificationالطبيعى فى التقسيم 

ة فحسب ولكن أيضا على المظاهر الوراثية والجنينيـة  الصفات المورفولوجية والتشريحي
  .والفسيولوجية والحيوية للحيوانات
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وعلى هذا فقد تدرجت المراتب التقسيمية بدءا من النوع على أساس األنواع التى   
تشترك فى صفات عامة متعددة توضع فى جنس واحد، وبنفس الطريقة فـإن األجنـاس   

والعـائالت التـى    Familyوالتشابهة تضم فـى عائلـة   المتقاربة فى العالقات الوراثية 
وكذلك فإن الرتب التى تثبـت   Orderتجمعها صفات عامة مشتركة تكون مرتبة الرتبة 

 Phylaواحد وتتكون المراتب العليا المعروفة بالقبائـل   Classقرابتها تنسب إلى صف 
ورغم عـدم   من مجموعات من الصفوف التى تربطها صفات أو عالقات متشأية عامة،

وضوح العالقات بين القبائل المختلفة فإنه من الممكن أن ترتب أيضـا وفقـا لـدرجات    
أو   Subkingdomالتعقيد التركيبى والوظيفى لها إلى مجموعات تعرف بتحت المملكـة  

  .Branchالفرع 
إلى ثـالث تحـت    Kingdom : Animaliaوطبقا لذلك تقسم المملكة الحيوانية   

  ـ:ممالك كما يلى
تشـتمل هـذه   : Subkingdom : Protozoaتحت مملكة الحيوانات األولية  )1

، Phylum Protozoaالمجموعة على قبيلة واحدة هى قبيلة الحيوانات األوليـة  
أو الخلويـة  ( Unicellularالتى تكون جميع الحيوانات التابعة لها وحيدة الخلية 

Non cellular (    ة أو كتلـة  حيث أن جسم كل منها يتكـون مـن خليـة واحـد
بروتوبالزمية تمارس كل مظاهر الحياة وأنشطتها مثـل اليوجلينـا الخضـراء،    

 .األميبا الحرة واألميبا المتطفلة، بالزموديوم المالريا والبرامسيوم

: Subkingdom : Parazoa) اإلسـفنجيات (تحت مملكة أشـباه البعـديات    )2
ـ   Phylumفنجيات تشتمل هذه المجموعة أيضا على قبيلة واحدة هى قبيلة اإلس

Porifera   والتى تكون جميع الحيوانات التابعة لها بسيطة ولكن متعددة الخاليـا
ويتكون جسم الحيوان فيها من كثيـر مـن    Spongesتعرف عامة باإلسفنجيات 

 .الخاليا التتميز عن بعضها كثيرا والتكون أنسجة محددة مثل حيوان اإلسفنج

وتضـم  : Subkingdom : Metazoa )عديدة الخاليا(تحت مملكة البعديات  )3
هذه المجموعات باقى حيوانات المملكة الحيوانية بقبائلها المختلفة وفيهـا تكـون   
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أجسام الحيوانات التابعة لها مكونة من خاليا عديدة تتميز إلـى مجموعـات ذات   
أشكال وطرز مختلفة مكونة بذلك أنسجة مختلفة محددة وفى هذه المجموعة أيضا 

 .خاليا واختالف وظائفها طبقا لوظيفة النسيج الذى ينتمى إليهيالحظ تخصص ال

وفى عديدات الخاليا أيضا نجد أن هناك تدرجا ملحوظا فى البسـاطة أو  
التعقيد التركيبى والوظيفى بين حيوانات هذه المجموعة، فنجد فيهـا الحيوانـات   

لرقى ، والحيوانات التى قطعت شوطا أقصى فى اPrimitive Animalsالبدائية 
مثـل   .وما بينها من حيوانات على درجات مختلفة من التطور على سلم اإلرتقاء

الدودة الكبدية  اإلسكارس ـ الحشرات ـ القواقـع ـ السـمك ـ الطيـور ـ         
  .الزواحف ـ القوارض

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أسماء المراتب التقسيمية تختلف فى المراجع 
األسماء سوف نذكرها حتى اليختلط األمـر  العربية وهناك مرادفات أخرى لهذه 

  :على الطالب
  المرادف اإلنجليزى  اإلسم القديم  اإلسم الجديد

 Kingdom : Animalia  عالم الحيوان  المملكة الحيوانية
 Subkingdom  عويلم  تحت مملكة

 Phylum (Phyla)  شعبة  قبيلة
 Class  طائفة  صف
 Order  رتبة  رتبة
 Family  فصيلة  عائله
 Genus (Genera)  جنس  جنس
 Species  نوع  نوع

 Subspecies  نويع  تحت نوع
 Variety  صنف  صنف
 strain    ساللة
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علم التصنيف هو العلم الذى يهتم بتعريف ووصف وتسـمية وتقسـيم األنـواع     -1
  .المختلفة من الحيوانات

ـ    -2 ابه أولى المحاوالت الحدية لتقسيم الحيوانات تقسيما منطقيا علـى أسـاس التش
ويعتبر هـذا  ) م.ق 322-384(واإلختالف أجراها الفيلسوف اإلغريقى أرسطو 

التقسيم بدائى وغير مرتكز على أساس علمى وظل مدة طويلة تقـدر بحـوالى   
 .عام 2000

العالم الطبيعى جون راى فى القرن السابع عشر الميالدى أول من أعطى تعريفا  -3
علـى أنـه مجموعـة    ) النوع(الحية  محددا للرتبة التقسيمية األساسية للكائنات

 .األفراد المتشابهة تماما فى التركيب والتى تتزاوج فيما بينها وتنتج أفرادا جديدة

رائد علم التصنيف العالم السويدى لينيوس فى القرن الثامن عشر وضع القواعد  -4
األساسية للتقسيم الحديث واستخدم الصـفات الخارجيـة والتشـريحية كأسـاس     

ن الكائنات الحية باإلضافة إلى اقتراحـه لنظـام التسـمية العلميـة     للمقارنة بي
 .المزدوجة

النظام الطبيعى فى التقسيم الذى يبنى على أساس المظاهر الوراثيـة والجينيـة    -5
والفسيولوجية والحيوية للحيوانـات باإلضـافة إلـى الصـفات المورفولوجيـة      

 .والتشريحية

ـ الجنس ـ العائلة ـ الرتبة ـ الصف    تندرج المراتب التقسيمية بدءا من النوع   -6
 .ـ القبيلة ـ تحت مملكة ـ مملكة

 :تضم المملكة الحيوانية ثالث تحت ممالك هى -7

  .تحت مملكة البعديات -تحت مملكة أشباه البعديات  -تحت مملكة الحيوانات األولية 

 تذكر أن
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  الوحدة الثانية
 األوليات

  ــ
  :أهداف تدريس الوحده

  .ة للحيوانات األولية وأقسامها المختلفةتعريف الطالب بالصفات العام -1
 .تعريف الطالب باألهمية اإلقتصادية للحيوانات األولية -2

 .تعريف الطالب باألوليات المتطفلة على الحيوان والنبات وأضرارها -3
إكساب الطالب مهـارة التمييـز بـين أنـواع األوليـات المختلفـة        -4

 .ميكروسكوبيا
 .ى لألوليات الضارةأن يتدرب الطالب على فحص الطور المعد -5

  
  .ليةخالحيوانات وحيدة ال: الباب األول
  .األوليات الضــــاره: الباب الثانى

  
  .التدريب العملى
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  الوحدة الثانية
  األوليات 

  الحيوانات وحيدة الخلية: الباب األول
SUBKINGDOM PROTOZOA 

PHYLUM PROTOZOA 

  قبيلة الحيوانات األولية
  :لمحة تاريخية

تعرف األوليات قبل اختراع الميكروسكوب نظرا لدقة حجمها، ولقد تـم   لم تكن  
 Anton Vanاكتشافها آلول مرة بواسطة صانع العدسات الدانمركى أنتون فان ليفنهوك 

Leeuwenhock )1632-1773 (  بواسطة أول ميكروسكوب صنعه بنفسه، وقد حظـى
بأن يكون أول مااكتشـف   – Vorticellaالحيوان األولى المعروف اآلن باسم فورتسيال 

ـ 1776بواسطة العالم المذكور عام  تمن األوليا  فولفكسم، ثم تاله بعد ذلك كل من الـ
Volvox ،وغير ذلك.  

  :الصفات المورفولوجية للحيوانات األولية ) أ
 Genetal morphological features of Protozoa 

  :Formالشكل ) 1
ألولية تبعا الختالف أنواعهـا فإنـه   الشديد فى شكل الحيوانات ارغم اإلختالف   

يمكن القول أنه يوجد لكل نوع من األوليات شكله المميز ـ والمحدد له وحتـى حيـوان    
، الذى يبدو وكأنه فى حالة تغير دائم يمكـن  Amoeba proteusاألميبا المعروف باسم 

  .أيضا التعرف على شكل مميز لكل نوع من أنواعه التابعة لذات الجنس
المحـدد  لشـكل الحيـوان أو    شكل الحيوان األولى وفقا لطبيعة الغشاء ويتحدد   

فى األميبـا يسـمح    Pellicleولذا فإن غياب الـ ، له Pellicleلتكوين القشرة الخارجية 
والذى  Parameciumالـ لها بالتغير الشكلى فى حين أن وجود الهيكل المرن فى جنس 
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أن القشرة الخارجيـة التـى تسـمى     يسمح للحيوان بانقباض طفيف فى جسمه فى حين
  .تعطى شكال ثابتا محددا تماما للحيوان Arcellaالشيتين الكاذب فى حيوان الـ 

ويرتبط شكل الحيوان األولى ارتباطا وثيقا بنظام حياته، فاألنواع التى تعيش فى   
التى المياه الهادئة الضحلة تأخذ عادة الشكل الكروى أو القريب منه فى حين أن األجناس 

لينـا  ات مختلفة مثل البرامسيوم واليوجيكون آلنواعها خاصية السباحة السريعة فى إتجاه
فإن أجسامها تأخذ الشكل المستطيل أما األنواع التى تزحف على أسطح صلبة فتكون فى 

فتتميـز بالتماثـل    العادة مفلطحة الشكل، وكذلك األنواع التى تربط بساق معينة تثبتهـا 
  ).3(شكل وغيرها  Vorticella اليورتسالجانبى مثل الف

  :Sizeالحجم ) 2
يغلب على هذه المجموعة دقة الحجم بوجه عام حيـث أن غالبيتهـا حيوانـات      

ميكـرون فقـط، ويعـد     42لها إلى الترى إال بالميكروسكوب حيث يصل متوسط أطوا
 Palsmodium malariaeفـى حيـوان المالريـا     Sporozoiteاالسـبوروزويت  طور

  .ميكرون 2حيث اليزيد طوله عن وليات حجماأصغراأل
، .Nummulites sp نيموليـت  أما عن أكبر األوليات حجما فهو النوع المسمى  

سم، وكان ذلك من خالل حفرية قديمة له من العصور الجيولوجيـة   19الذى يبلغ قطره 
علـى  الساحقة التى عاش فيها هذا الحيوان، وهو يعتبر أكبر الحيوانات األولية وجـدت  

  .اإلطالق
وما بين هذا المدى الحجمى الواسع فإن هناك من األوليـات التـى تعـيش اآلن      

قد يصل طوله إلى  من الجرثومياتالهدبيات فى حين أن  منمم، وهو  4.5مايبلغ حوالى 
  .مم16
  :Numberالعدد  -3

عرف اآلن من أنواع األوليات مايربو على الثالثين ألف نـوع وبـالطبع فـإن      
د غير المعروفة إلى اآلن يزيد عن هذا العدد بكثير،  ويقدر بعض العلماء المهتمين األعدا

بدراسة األوليات أن عدد أنواعها قد تفوق عدد جميع أنواع الحيوانات األخرى وذلك ألنه 
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ربما يكون لكل نوع من الحيوانات الراقية الفونا الخاصة بها من األوليات فـى صـورة   
صورة سواء طفيلية أو غيرهـا باإلضـافة إلـى أن بعـض      حيوانات مصاحبة له بأى

األوليات تحمل طفيليات أولية خاصة به، ومن المحتمل أيضا أن تفوق األوليات الطفيليـة  
  .فى أعدادها األنواع حرة المعيشة

  :Ecological Trendsالصفات البيئية ) ب
  :Habitatالموطن ) 1

لوجودها تـوافر الرطوبـة الكافيـة     توجد األوليات فى جميع أنحاء العالم ويلزم  
لحمايتها ولهذا فتعيش فى المياه العذبة والمالحة على السواء، وفى البحيـرات والينـابيع   

  .والجداول المائية وحتى فى التربة المبتلة
ورغم أن الغالبية المعروفة حرة المعيشـة إال أن هنـاك أعـدادا كبيـرة منهـا        

والنبات على السواء، وهـى تشـبه الحيوانـات     متطفالت، وتعيش داخل أجسام الحيوان
الراقية فى أن معظم أنواعها ترتبط فى حياتها بنموذج معين من البيئات وتتحكم فى تعداد 
مجتمعاتها أيضا العوامل الحيوية وغير الحيوية التى تتحكم فـى حيـاة كـل الكائنـات     

، ويتحمـل الظـروف   والبعض منها يستطيع المعيشة فى كال من المياه المالحة والعذبـة 
  .المعيشية الغير المالئمة
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        اليوجلينا  البرامسيوم
  
  
  
  
  
  

  األميبا )         3(شكل 
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 سم وخاصة السـوطيات ويليهـا   15وتسود أوليات التربة على عمق يصل إلى   
ة للتربـة علـى حجـم    ثم الهدبيات ويعتمد تعداد األوليات فى الوحدة المساحي تاياألميب

أنواع  شجزئياتها وكمية المواد العضوية بها  واألخيرة تشكل العامل األهم ألن عليها يعي
  .مختلفة من البكتريا التى تعد الغذاء الرئيسى لألوليات

 :Habitsالعادات ) 2

بعض األوليات يعيش فى الوسط المائى بعيدا عن الشاطئ أو القاع مثل كثير من   
، Rhizopodaوبعـض ذوات األقـدام الكاذبـة     Phytomastiginaباتية السوطيات الن

  .Ciliatesوقليل من الهدبيات 
أو دورة الطاقـة   Food Chainوكل نوع يلعب دورا هاما فى السلسلة الغذائية   

، التى تعيش فى وسطها، حيـث أن السـوطيات   (Community)لكل من الفونا والفلورا 
، حيث تختزن الطاقة فى األغذيـة التـى   Producersتجة ، تعتبر من)النباتية(الخضراء 

تقوم بتخليقها من المواد العضوية البسـيطة واألوليـات األخـرى تعتبـر مسـتهلكة أو      
Consumers   مثل باقى الحيوانات وتستعمل األخيرة الطاقة التى كونتهـا المجموعـة ،

  .األولى بالتهام هذه الحيوانات ذاتها مع مثيلتها المستهلكة أيضا
معظم األوليات تعيش معيشة انفرادية وبعضها يكون مجموعات أو مسـتعمرات    

  .قد تتشابه فيه أشكاال أو تختلف وترتبط ببعضها البعض بواسطة روابط بروتوبالزمية
  :Locomotionالحركة ) 3

تبدى األوليات أربع أنواع من الحركة ـ الحركة األميبية أو الحركة باسـتخدام     
  .والحركة السوطية والحركة الهدبية والحركة الدودية األقدام الكاذبة

  :Psoudopoialالحركة األميبية  -
تتمير بهذا النوع من الحركة تحت قبيلة الحيوانات األميبيـة وتحـدث بواسـطة      

عضيدات مؤقته، ويخرج القدم الكاذب من أى جزء من الجسم ويساعد علـى الزحـف   
  .البطئ فى أى وسط
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  :Flagellarالحركة السوطية  -
الحركة تحت قبيلة السوطيات حيث يـتم ذلـك بمسـاعدة    تتمير بهذا النوع من   

وهو عباره عن جزء خيطـى أو   Flagellumتركيب مستديم بجسم الحيوان هو السوط 
اسطوانى دقيق مرن ينشأ من النهاية األمامية لجسم الحيوان الـذى يختلـف بـاختالف    

أسواط وفى حاالت نادرة يكون عددها  4-1ين الحيوان السوطى حيث يتراوح فى عدده ب
  .أكثر من ذلك تصل إلى ثمانية

  :Ciliaryالحركة الهدبية  -
تتميز بهذا النوع من الحركة األوليات التابعة للهدبيات حيـث بواسـطته تسـبح      

 Ciliaبنشاط فى األوساط السائلة، والتركيبات التى تساعد على ذلك تعـرف باألهـداب   
  .اط ولكنها أقصر منها بكثيروهى تشابه األسو

  :Wrigglingالحركة الدودية  -
تتميز بهذا النوع من الحركة األفراد التابعة للجرثوميات وكذلك اليوجلينا وهـى    

  .تشبه الحركة البطيئة للديدان
  :Nutritionالتغذية ) 4

  .لرمية والتغذية المتنوعة والكليةتسلك األوليات كل أنماط التغذية الذاتية وا  
  :Respirationالتنفس ) 5

مثل األوليات الحـره مثـل اليوجلينـا،     Aerobicويتم فيها إما التنفس الهوائى   
مثل األوليات المتطفلة واألوليات التى تعيش فـى   Anaerobicأو الالهوائى  البراميسيوم

  .قاع المستنقعات العميقة
  : Osmoregulationالتنظيم اإلسموزى ) 6

حتوى المائى لجسم الحيوان ويستخدم فيها التركيب المسمى ويعنى ذلك تنظيم الم  
وتوجد فى األوليات التى تعـيش فـى الميـاه     Contractile Vacuoleالفراغ المنقبض 

  .العذبة عادة ولكنه قد يوجد فى األوليات المتطفلة أيضا وخاصة الهدبيات
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  :Excretionاإلخراج ) 7
ى فى الخلية عدا فضالت الطعام وثانى يقصد به التخلص من نواتج التمثيل الغذائ  

أكسيد الكربون وهى تتكون من المركبات النتروجينية الناتجة مـن إسـتخدام البـروتين    
وتعتبر األمونيا المركب النتروجينى الناتج فى األوليات بوجه عام وباإلضافة إلـى ذلـك   

وحامض البوليك فهناك بعض المركبات النتروجينية األخرى مثل اليوريا فى البراميسيوم 
  .فى الديدينيم واألحماض العضوية فى التريبانوسوما

  :Secretionاإلفراز ) 8
يقصد بها إنتاج مواد بأى وسيلة بحيث تكون نافعة للحيوان ذاته، وعلـى سـبيل     

المثال فإن اإلميبا والبراميسوم يفرزان أنزيمات هاضمة، مثل أنزيم األميليز والبروتييـز،  
قد تفرز إنزيما يذيب خاليا أمعاء العائل كذلك فإن بعض الحيوانات قـد   كما أن األنتاميبا

  .تفرز قشرة حول أجسامها بغرض الحماية
  :Reproductionالتكاثر ) 9
  :Asexual Reproductionالتكاثر الالجنسى  -1

كما فى األميبا  تم ذلك باإلنشطار الثنائى أو المتعدد أو التبرعم أو تكوين األكياس  
  .يوم ـ اليوجلينا ـ كوكسيديا األرانبالبرامس

  :Sexual Reproductionالتكاثر الجنسىٍ  -2
  :يتم التكاثر الجنسى بعدة طرق  
أى اإلتحاد الكامل بين جاميطتين لتكـوين زيجـوت    -Syngamyالتزاوج  ) أ

وهذه الجاميطات قد تكون األفراد العادية ذاتها أو نتيجة إنقسامها كما يحدث 
  .غيرهفى البالزموديوم و

وهى عباره عن ازدواج لفـردين عـاديين كمـا     -Conjugationاإلقتران  ) ب
 .البرامسيوم يحدث فى الهدبيات
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وهو عباره عن اندماج لنواتين أوليتـين فـى    -Autogamyالتزاوج الذاتى ) ج
نفس الفرد والذى يعرف مثيله فى الحيوانات الراقية باإلخصاب الذاتى وهذا 

  .تاميبا داخل أكياسهايحدث فى البراميسيوم واإلن
  :Classificationالتصنيف  -

تنقسم قبيلة الحيوانات األولية إلى أربعة تحت قبائل روعى فى ترتيبهـا التـدرج     
  ـ:وهى... الطبيعى فى درجة رقى الحيوانات الممثلة لها

ــوطيات   )1( ــة الس ــت قبيل  Subphylum : Flagellata (1)        تح
(Mastigophora) 

  .ريبانوسوماتالتابعة لها بواسطة األسواط مثل اليوجلينا وال وتتحرك الحيوانات
 : Subphylum (2)                 )األميبـات (تحـت قبيلـة الشـعاعيات     )2(

Sarcodina  
  .وتتحرك الحيوانات التابعة لها بواسطة األقدام الكاذبة مثل األميبا الحره والمتطفلة

                            Subphylum : Sporozoa (3)تحت قبيلة الجرثوميات  )3(

       
وتتميز الحيوانات التابعة لهذه المجموعة بتكوين الجراثيم وبأنها جميعـا طفيليـات   

  .على الحيوانات الراقية مثل بالزموديوم مالريا ـ الكوكسيديا
              Subphylum : Ciliophora (Ciliata) (4)تحت قبيلة الهدبيات  )4(

         
  .المجموعة بأنها تتحرك بواسطة األهداب مثل البراميسومتتميز هذه 
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  األهمية اإلقتصادية لألوليات
  ــــ

مما سبق يتضح أنه رغم دقة أحجام البروتوزوا فإنه اليمكـن تجاهـل قيمتهـا      
اإلقتصادية للجنس البشرى، وذلك بإحداث األضرار له ولمستلزمات حياته كما اليمكـن  

  :ته ويمكن إيجاز ذلك على النحو التالىإغفال دورها النافع فى حيا
  

  :Benificial protozoaالبروتوزوا النافعة : أوال
  :تؤدى الحيوانات األولية منافع جمة لإلنسان، نورد بعضها فيمايلى  

  :فى مجال الغذاء -1
تعتبر األوليات هى المكون األساسى للحلقة األولى فى كثير من السالسل الغذائية   

اإلنسان حيث أنها ـ كما سبق ـ تعتبر طعاما شهيا للقشريات الصـغيرة     التى تنتهى عند
والديدان والتى بدورها تؤكل بواسطة الحيوانات األكبر مثل الرخويات واألسماك والتـى  

  .بصورة أو بأخرى  تصل إلى معدة اإلنسان
  

  :فى مجال الصناعة -2
كـون األساسـى للطبقـة    تعتبر القشيرات السيلكية والكلسية لألوليات البحرية الم  

الصخرية المبطنة لقاع البحر وذلك بتجمعها مرارا على مر األزمان وبرسـوبها بفعـل   
% 30الجاذبية األرضية، وتقدر نسبتها فى تلك الطبقة فى قاع المحيطات بما يربو علـى  

وقد وجد أن حوالى ثالث ماليين ميل مربع من قـاع  .. وذلك من هياكل بعض األجناس
وهـذه  .  يك والمحيط الهندى مغطاه ببقايا هياكل جـنس الراديوالريـا فقـط   بحر الباسيف

المتبقيات الهيكلية تلعب دورا هاما فى المجال الصناعى والتجارى لإلنسان فهى تسـتعمل  
  .أو الطباشير الجيد وغير ذلك) الفالتر(فى المرشحات 
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  :ـ فى مجال مواد البناء3
ـ  تتحول الهياكل المتجمعة على مر الز   دة امن إلى صخور رسوبية فإنها تعتبـر م

المسيسيبى وجـورجى  وما يؤيد ذلك أن الطبقة الصخرية فى قاع ... هامة من موادالبناء 
يصل سمكها إلى ألف قدم عند بعض األماكن كذلك فإن الطبقة الموجودة فى نهر اللـوفر  

رامـات  قـدماء   بفرنسا والنيل بالقاهره قد تكونت أيضا من هياكل هذه الكائنـات وأن أه 
المصريين العظيمة قد تم بناؤها من الصخور الرسوبية المتكونة من هياكل هذه األوليات 

  .عبر أحقاب زمنية طويلة
  
  :فى مجال زيت البترول -4

لقد لوحظ أن آبار البترول تتغلف بطبقة صخرية متكونة بالريب مـن تجمعـات     
معه على أن المكونـات العضـوية    هياكل هذه األوليات عبر العصور القديمة مما يستدل

ألجسامها قد ساهمت فى تكوين البترول نفسه فى حين أن متبقيات هياكلها قـد سـاعدت   
  .على تبطين قاع هذه اآلبار بطبقة صلبة أدت إلى المحافظة على ذلك البترول المتكون

  

  :علمىفى مجال البحث ال -5
لطبية وفى مجـال بحـوث   تستعمل كثير من األوليات فى البحوث البيولوجية وا  

وذلـك  ) فارماكولوجى(التغذية، كذلك اليمكن إغفال قيمتها العلمية فى مجال علم األدوية 
بدراسة تأثير األغذية المختلفة أو السموم أو المركبات الكيماوية عليها لإلسـتفادة بنتـائج   

  .هذه البحوث لخدمة الجنس البشرى
  

  :فى مجال مقاومة اآلفات -6
الطبيعة أن هنـاك آفـات كثيـرة مـن الحشـرات والنيمـاتودا        لقد شوهد فى  

... واألكاروسات وغيرها الترتفع تعداداتها إلى المستوى الضار اقتصاديا على اإلطـالق 
  .وبالبحث فى ذلك وجد أن لهذه األنواع أعداء حيوية من هذه األوليات
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  :Harmful Protozoaالبروتوزوا الضــاره : ثانيا
ــإن   األوليات مايسدى نفعا حقيقيا لإلنسان ـ كما سبق ـكما أن هناك من    ف

  :منه أيضا أنواع الينكر ماتسببه من أضرار لإلنسان ومستلزمات حياته كمايلى
  :خفض خصوبة التربة -1

من المؤكد أن هناك مايربو على مائتين أو ثالثمائة نوع من األوليـات تغشـى     
ة للنتروجين وهذا بالشك يقلل إنتاج النتـرات  التربة الزراعية وتتغذى على البكتريا المثبت

فى التربة فتقل بذلك خصوبتها، وهذه األوليات التى تلعب مثل هـذا الـدور التقتصـر    
أنواعها على مجموعة واحدة بل إن منها مايتبع السـوطيات ومنهـا األميبـات وكـذلك     

  .الهديبات
  :فى مجال تلوث المياه -2

فى المواد البرازية فإنها عندما تصـل إلـى    إن البروتوزوا التى تفضل المعيشة  
المياه الخاصة بالشرب فإنها تتسبب فى تلوثها وخاصة فى الخزانـات المكشـوفة، هـذه    
األوليات الحرة المعيشة قد تسبب عدم الصالحية المطلقة لمياه بعض الخزانات للشـرب  

ة تعطى روائـح  وذلك بإعطائها أيضا رائحة كريهة وذلك بإفرازاتها لزيوت طيارة مختلف
  .مختلفة باختالف النوع المفرز لها

  
  :إتالف المصنوعات الخشبية -3

اليستطيع النمل األبيض أن يتغذى على المواد الخشبية أو السيليولوز بوجه عـام    
إذا لم تتوافر لدى قناته الهضمية مايساعد على هضم هذه المادة ولهذا فإننا نجد فى هـذا  

يض أعدادا كبيرة من سوطيات معينة تعيش بصفة دائمة داخل النوع وغيره من النمل األب
ولوال ... قنواته الهضمية والتى تساعد على هضم هذه المركبات العشبية أو السيليولوزية

وجود هذه السوطيات بأمعائها آلجبر النمل األبيض على تغيير عاداته الغذائية وألنقـذت  
  .ل األبيضالموبيليات واألبنية من التدمير بواسطة النم
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  :قتل الحيوانات الغذائية -4
بعض أنواع السوطيات البحرية عندما توجد بأعداد كبيرة تحول المحـيط إلـى     

اللون األحمر وذلك بإنتاجها مادة ذات تركيب فوسفورى تعطى الماء رائحة التعفن وتقتل 
 األسماك والقشريات والرخويات وغيرها وتحولها إلى صور غير صـالحة لإلسـتهالك  

  .اآلدمى
كذلك فإن هناك من البروتوزوا المتطفلة مايحدث أيضا إهالكا للحيوانات النافعـة    

وخاصة الماشية وعلى سبيل المثال فإن هناك أنواعا محددة مـن التريبانوسـوما تسـبب    
مرض التاجانا فى الخيول والماشية والجمال فى أفريقيا، كذلك النوزيمـا للنحـل ودودة   

  .وغير ذلك... الحرير
  :جلب األمراض -5

هناك  ـ كما سبق ـ مايربو على أربعة عشر نوعا مـن البروتـوزوا تعـيش        
ويبدو أن كثيرا منها يكون خطيـرا أو  ... كطفيليات داخل جسم اإلنسان مسببة له أمراضا

  .مهلكة له
  .وهكذا نرى أن لألوليات أدوارا هامة فى حياة اإلنسان اليمكن إغفالها 
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  .ولى مرتبط ارتباطا وثيقا بنظام حياته أى البيئة التى يعيش فيهاشكل الحيوان األ -1
 2أصغر األوليات حجما هو طور األسبوروزويت فى حيـوان المالريـا حـوالى     -2

 .Nummulites spميكرون فى الطول، بينما أكبر األوليات حجما هـو حيـوان   
 .سم19يبلغ قطره 

ش فى الميـاه العذبـة والمالحـة    الرطوبة الكافية الزمه لحماية األوليات ولهذا تعي -3
 .والبحيرات والينابيع والتربة

ونـا  فتلعب األوليات دورا هاما فى السلسلة الغذائية أو دورة الطاقة لكـل مـن ال   -4
 .والفلورا

 .الحركة فى األوليات هى حركة أميبية ـ سوطية ـ هدبية ـ دودية -5

ى ئس هـوا التغذية فى األوليات ذاتية ـ رميـة ـ متنوعـة ـ كليـة ـ والتـنف         -6
 .والهوائى

والتكاثر ، التكاثر الجنسى باإلنشطار الثنائى أو المتعدد أو التبرعم أو تكوين أكياس -7
 .الجنسى بالتزاوج أو اإلقتران أو التزاوج الذاتى

 :تنقسم األوليات إلى أربعة تحت قبائل -8

  ).اليوجلينا والتربيانوسوما(تحت قبيلة السوطيات ) أ
  ).ألميبا الحرة والمتطفلةا(تحت قبيلة األميبيات ) ب
  ).بالزموديوم مالريا ـ الكوكسيديا(تحت قبيلة الجرثوميات ) ج
  ).البراميسيوم(تحت قبيلة الهدبيات ) د

تؤدى األوليات منافع لإلنسان فى مجال الغذاء ـ الصناعة ـ مواد البناء ـ زيـت      -9
  .البترول ـ البحث العلمى ـ مكافحة اآلفات

ببها األوليات خفض خصوبة التربة ـ تلوث الميـاه ـ إتـالف     ـ األضرار التى تس10
  ).الطفيليات( المصنوعات الخشبية ـ قتل الحيوانات الغذائية ـ جلب األمراض 

 تذكر أن
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  األوليات الضارة: الباب الثانى
  األوليات الضارة بالحيوان

  Trypanosomaالتريبانوسوما 
  ــــ

ائل الجسم األخـرى ألنـواع   تتطفل التريبانوسوما فى بالزما الدم وفى بعض سو  
  .ريات فى المناطق الحارة والمعتدلةاكثيرة من الفق

والتريبانوسوما النموذجى مغزلى الشكل ذو حافة متعرجـة ولـه سـوط واحـد       
اه واحـدة كبيـرة   ويغطى جسمه ببشرة صلبة مرنه، وحوالى منتصف الجسم توجه نـو 

 صغيرة تسمى الحبيبة القاعديـة  ، وينشأ السوط داخل الجسم فى حبيبة مستديرة أو بيضية
  ).4(شكل 

التوجد للتريبانوسوما فراغ غذائى، ويتغذى التريبانوسوما علـى بالزمـا الـدم      
  .بواسطة اإلنتشار الغشائى، وتتكاثر التريبانوسومات باإلنقسام الثنائى الطولى

  :دورة الحياه
اصة للـدم،  وتنتقل العدوى من حيوان مصاب إلى آخر سليم بواسطة الفقاريات م  

تنتقل العدوى إليها عن طريق أنـواع مـن    ضففى حالة الفقاريات التى تعيش على األر
ريات التـى  االذباب والبق الماص للدماء،  وربما أيضا أنواع من القراد، أما فى حالة الفق

تعيش فى الماء فينتقل إليها عن طريق ديدان العلق، وفى حاالت قليلـة تنقـل العـدوى    
  .وساطة الحيوان الالفقارى الماص للدماءس بدون مباشرة باللم

لإلنسان فـى   Sleeping sickneesمرض النوم  T. gambienseيسبب النوع   
أنحاء مختلفة من أفريقيا، وعند بدء اإلصابة توجد التريبانوسومات فى الدم، وتظهر على 

لزمن ثم بعد مدة من ا Gambiaالمصاب أعراض حمى غير منتظمة تسمى حمى جامبيا 
تصل التريبانوسومات إلى سائل النخاع الشوكى، وعندئذ تظهر أعراض مـرض النـوم،   
فيهزل جسم المصاب وغالبا ماتنتهى حياته بالموت، وتنتقل العـدوى بواسـطة الذبابـة    
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وتبدأ اإلصـابة  ) Tse-Tse flyذبابة التسى تسى ( Glossina palpalisالماصة للدماء 
ان لتمتص دمه فتدخل فيه التريبانوسومات إلى الدم وتتكاثر بأن تثقب ذبابة ملوثة جلد إنس

  .بشدة حتى تبلغ عددا عظيما
وإذا فحـص دم إنســان مصــاب عندئــذ بــالقوة الكبــرى للمجهــر وجــدت  
التريبانوسومات منتشرة فى بالزما الدم حيث تقوم بالتواء أجسامها بقوة دافعة كرات الدم 

وسومات بهذه الكثرة فى العدد طول مدة اإلصـابة  والتبقى التريبان. التى توجد فى طريقها
إذ ينتج عن كثرتها وتراكم إفرازاتها أن يصبح الدم بيئته غير مالئمة لها فيموت معظمها 
واليبقى إال أفراد قليلة وعندما تتحسن البيئة ثانية بزوال اإلفرازات الضـارة مـن الـدم    

المصاب تعاقب من فترات يـزداد   وتعود التريبانوسومات إلى التكاثر ولذلك توجد فى دم
عدد التريبانوسومات فى أثنائها إلى حد أقصى تتلوها فترات أخرى تـنقص فيهـا عـدد    
التريبانوسومات إلى حد أدنى، وعند فحص دم المصاب فى أثناء الفترة التى يكون فيهـا  

يظـة أمـا   العدد فى حد أدنى نجد أن األفراد القليلة الباقية تتميز بأجسامها القصـيرة الغل 
  .األخرى فإنها تهلك بفعل العصارات الهضمية 

وعلى ذلك فإن الذبابة التنقل العدوى إال إذا كان الدم الذى امتصه يحتوى علـى  
إال فى حاالت العدوى المباشرة تحـدث عنـدما تثقـب    .  (تلك األفراد القصيرة الغليظة

نوسـومات اليـزال   الذبابة جلد مصاب ثم جلد سليم مباشرة، حيث يكون بعـض التريبا 
ثم تتكاثر التريبانوسومات التى تبقى بقنـاة الذبابـة الهضـمية    ) ملتصقا بأجزاء فمهــا

بسرعة وتنتج أفراد تتميز بأجسامها الدقيقة الطويلة ويوجد سوط طليق وهذه ترحل إلـى  
وفى هـذه الغـدد تتكـاثر التريبانوسـومات     ) يوم بعد اإلصابة 30 – 16(الغدد اللعابية 

  .لذبابة قادرة على إحداث اإلصابة فى إنسان سليم عندما تثقب جلدهوتصبح ا
  :ويحتوى جنس التريبانوسوما على أنواع أخرى كثيرة منها  

  .نوع يصيب المواشى والخيل والبغال والكالب -1
 .نوع يصيب أغشية الجهاز التناسلى للخيول مسببا لها مرض زهرى الخيول -2

 .بنوع يصيب الجمال ويسبب لها مرض الدبا -3
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 .نوع يسبب لإلنسان القرحة الشرقية -4

 .نوع يسبب إجهاض للماشية -5

  :األضرار
  .تستهلك التريبانوسوما كميات هائلة من الجلوكوز من دم المصاب -1
 .المواد اإلخراجية الناتجة من أيض التريبانوسومات لها تأثير سام على المصاب -2

 .يل إليهمايحدث تلف بالغ بخاليا المخ والجهاز العصبى عندما يصل الطف -3

  :الوقاية
  .القضاء على العائل الوسيط -1
  .تعمل كثير من الحيوانات البرية كمخازن طبيعية للعائل -2
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  )4(شكل 
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  كاتإنتاميبا هستولي
Entamoeba histolytica  

  ــ
األنواع الحرة المعيشة فإن هناك أنواعا عديـدة بعضـها متطفلـة    باإلضافة إلى   

اريات، وتعيش ثالثة فقط فـى اإلنسـان هـى إنتاميبـا     خصوصا فى القناة الهضمية للفق
 Entamoebaفى تجويف الفم، وإنتاميبا كوالى  Entamoeba gingivalisجنجيفالس 

coli تم إنتاميبـا  .  فى أمعائه الغليظة وكالهما عديم الضرر حيث يتغذيان بالبكتيريا فقط
غليظة، ولكنه طفيـل  ويعيش أيضا فى األمعاء ال Entamoeba histolyticaهستوليتكا 

) الدوسـنتاريا (داخلى خطير حيث أنه يتغذى بأنسجة عائله ودمه مسـببا لـه الزحـار    
Amoebic dysentery وسوف نلقى الضوء عليه فيما يلى:  

  :الحجم والتركيب
جم األميبا واإلكتوبالزمة رقيقة جدا، ودقيقات الغذاء الحجم صغير جدا بالنسبة لح  

بكتيريا غير أن بها كريات دم وحطام خلوى والتوجـد فجـوة   فى األندوبالزمه معظمها 
منقبضة ألن السيتوبالزم متسوى األسموزية مع الوسط الذى يعيش فيه الحيوان، والنـواه  

  .Endosomeفى الخلية واضحة وهى ذات إندوسوم 
  :الحركة

  .يتحرك الحيوان بقدم كاذب واحدة كبيرة  
  :التكاثر

الثنائى كما أنها تتكيس ويمر الكيس مع البـراز إلـى    تتكاثر األنتاميبا باإلنشطار  
  .أفراد آخرين
  :دورة الحياه

تنتقل الحويصالت عن طريق غذاء أو ماء ملوث إلى القناة الهضمية لعائل جديد   
وآلسباب التزال مجهولة تترك هذه األنتاميبا تجويف األمعاء وتلتصق بالغشاء المخـاطى  

ألمعاء ثم تنشط وتخترق أنسجة األمعاء وتتعمـق فيهـا   وتفرز أنزيمات تحلل بها خاليا ا
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 40-20مسببة قروحا تختلف فى حجمها وعمقها حسب الحالة ويبلـغ قطرهـا عندئـذ    
ميكرون وتتكاثر األميبا بنشاط أثناء اختراقها األنسجة وتتغذى منها ومن الدم الذى يسيل 

ت المميـزة لألنتاميبـا   ولذلك فمن الصفامن الشعيرات الدموية التى تتمزق فى الجروح 
هستوليتكا وجود كرات دموية حمراء داخلها، واألنتاميبا اليمكنها أن تعـيش إال داخـل   
األمعاء فإذا خرجت منها مع البراز إلى خارج الجسم التبقى حية أكثر من نصف سـاعة  
تموت بعدها ولذلك البد النتقالها من إنسان إلى آخر ومن طور آلخر من حياتها يمكنـه  

خروجه إلى خارج الجسم أن يقاوم ظروف البيئة الخارجية وهذا الطور هـو طـور    عند
  ).5(شكل  األميبا المتحوصلة

عض األميبا داخل األمعاء يتحول إلى طور ساكن ثم يحيط جسمه بحوصـلة  إن ب
كيتنية ثم تنقسم النواه داخل الحوصلة مرتين متتـاليتين فتصـبح بـذلك األميبـا داخـل      

سـم  جأنوية، مثل هذه الحويصالت تخرج مع البراز إلـى خـارج ال   الحوصلة ذات أربع
ويمكنها أن تقاوم لحد كبير ظروف البيئة الخارجية إلى أن يتم ابتالعهـا عـن طريـق    

وعند وصول هذه الحويصلة إلى أمعائه تفقس وتخـرج منهـا أميبـا ذات    . شخص آخر
انى أميبات وحيدة النـواه تبـدأ   أربعة أنوية ثم تنقسم هذه األميبا انقساما متكررا منتجة ثم

  .حياتها داخل عائلها الجديد
العدوى تحدث لإلنسان من ابتالع الحويصالت الكيتينية المعدية مع األطعمة  إن 

والشراب المعرض فى الجو للذباب الذى ينقل إليها هذه الحويصـالت عنـد تعرضـها    
   .مه50رارة تزيد عن حلدرجة 
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  یكادورة حیاة إنتامیبا ھستول
  )5(شكل 

  :األضرار
  .تسبب قرحا متسعة فى األمعاء تنفجر باستمرار ويكون البراز مختلط بالدم والمخاط -1
 .هذا المرض يبقى فترة طويلة يمتد أحيانا إلى مدى الحياة -2

ومما يزيد من خطورة األنتاميبا هستولوتيكا أنها تصل أحيانـا إلـى الشـعيرات    
وتسير فى الدورة البابية الكبدية إلى الكبد حيث تلتهم الدموية التى بجدار األمعاء الغليظة 

األميبا خالياه فتسبب إلتهابا فيه قد يؤدى إلى تكوين خراج فيه كما قد ينشأ عـن األميبـا   
  .أحيانا خراجات بالرئة ونادرا بالمخ

النموذج  الحویصلة
 الكبیر

 النموذج الصغیر

الطور 
 المتغذى
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  :الوقاية والعالج
  .سل الخضروات جيداغ -1
 .غسل األيدى جيدا بالماء والصابون -2

 .أو غذاء أو ماء ملوثتناول خضروات  مدع -3

  .مكافحة الحشرات التى تنقل األميبا المتحوصلة -4
  

  

   Plasmodium malaria:  بالزموديوم المالريا
يعتبر البالزموديوم من أهم الجرثوميات المألوفة وهو المسبب لمرض المالريـا    

 وقد تسـبب . وهذا المرض يعتبر أحد الكوارث التى يصيب البشرية منذ العصور القديمة
عن إصابات جسيمة ووفيات الحصر لها خاصة فى المناطق اإلستوائية وشبه اإلستوائية، 
وينتقل الطفيل إلى اإلنسان عن طريق إناث أنواع معينة مـن البـاعوض مـن جـنس     

، وتحدث العدوى لإلنسان عندما تلدغه باعوضه أنوفيلس أنثـى  Anophelesاألنوفيلس 
المعدى لإلنسان ويسمى سـبوروزويت، وهـو    الزموديوم أى أن بها الطورلبمريضة با

يوجد فى كل أنسجة الجسم ومنها الغدد اللعابية واللعاب ولما كان من عـادة الباعوضـة   
قبل التغذية أن تفرز لعابها على جلده فى المواضع الذى تريد أن تلدغـه فيسـبب ذلـك    

كما أن اللعـاب  احتقانا للجلد يسبب توارد الدم بغزارة من هذا الموضع ليسهل امتصاصه 
به مادة تمنع تجلط الدم أثناء اإلمتصاص، فإنها تفرز على الجلد مع اللعاب مئـات مـن   

وهذه تجد طريقها إلى تيار دم اإلنسان عـن طريـق   ) األسبوروزيتات(األطوار المعدية 
  .الجرح الذى تحدثه الباعوضة فى جلد اإلنسان أثناء إمتصاصها الدم

دورة جنسية تبدأ : فى تاريخ حياة البالزموديوموتعرف ثالث مراحل أو دورات 
، فى الباعوضـة ) تكوين الجراثيم(ية فى اإلنسان وتستمر فى الباعوضة،  ثم دورة الجنس

  .فى الخاليا الكبدية والكريات الحمر لإلنسان) تكاثر تقسيمى(ثم دورة الجنسية 
  :دورة البالزموديوم فى اإلنسان -1

إلى تيار الـدم  ) وهو له شكل منجلى( Sporozoiteعند وصول األسبوروزويت   
تنتقل منه إلى خاليا الكبد حيث تستقر فيها وتنمو وتتحول إلى طور مستدير ثـم تنقسـم   
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النواه إلى عدد كبير من األنوية يصل إلى المئات ويسمى هذا الطور بالشيزونت الكبـدى  
Schizont الميروزيتـات   الزمه مكونة مئـات مـن  بثم تحاط كل نواه بجزء من السيتو

Merozoites   ثم تنفجر خلية الكبد فتنطلق هذه الميروزيتات وتهاجم خاليا كبدية جديـدة
  .وتتكرر العملية

  :دورة البالزموديوم فى دم اإلنسان -2
الميروزويتات الناتجة من الخاليا الكبدية الكريات الدموية الحمراء بينمـا  تهاجم   

يا الكبد والميروزويتات التى تدخل الكريـات  يبقى جزء منها بصورة كامنة فى بعض خال
 trophozoiteالدموية الحمراء تنمو وتتحول إلى الطـور المتغـذى أو التروفوزويـت    

يمتص  Ring stageويكون فى البداية قرصى الشكل ثم يتحول إلى شكل مستدير حلقى 
ينمو بعد  غذاءه عن طريق سطح جسمه من الكرة الدموية الحمراء التى يوجد بداخلها ثم

يحتوى علـى    Amoeboid stageذلك ويفقد الشكل الحلقى ويتحول إلى الشكل األميبى 
حبيبات ناتجة من هضم هيموجلوبين الكرة الدموية الحمراء تسمى حبيبات الهيمـوزوين  

hoemozoin granules  بداخلها ويسمى هذا الطور حينما يصل إلى الحجـم  التى تعيش
  ).6(شكل  Schizontونت المثالى لإلنقسام بالشيز

وتنقسم نواته إنقسامات متتالية منتجة عددا من األنوية الصغيرة التى تتجـه إلـى   
حافة الكرة الحمراء وتكون عددا محدودا من الميروزيتات ثم تنفجـر الكـرة الحمـراء    
وتنطلب الميروزيتات وحبيبات الهيموزين فى الدم وتهاجم الميروزيتات كريات حمـراء  

وهذه الدورة من حياة البالزموديـوم  .  يد دورة التكاثر التقسيمى مرة بعد أخرىجديدة لتع
التى تبتدئ من دخول الميروزويت إلى الكريات الدمويـة الحمـراء وتنتهـى بخـروج     

  .ساعة 72ميروزويتات الجيل الثانى إلى تيار الدم تستغرق 
مة ارتفـاع  ويصحب انفجار كرات الدم الحمراء وخروج ماتحتوية من بقايا سا 

وبعـد أن تتكـرر   .  فى درجة حرارة المريض فى مدد متقطعة فتحدث فى اليوم الرابع
دورة حياة البالزموديوم عدة مرات تتحول بعض الميروزيتات إلى طور آخـر يسـمى   

: ويمكن أن يميز فيها شـكالن همـا  ) أو خاليا شبه مشيجية( gametocyteجاميتوسيت 
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ذات أنوية حافية صـغيرة وسـيتوبالزمية    macrogametocyte خاليا مشيجية كبيرة 
معتمــة تحتــوى علــى كثيــر مــن الغــذاء المختــزن وخاليــا مشــيجية صــغيرة 

microgametocytes    ذات أنوية أكبر غير مركزية وسيتوبالزمة رائقة وهـذا الطـور
  .فقط هو الذى يمكنه العيش داخل القناة الهضمية للباعوضة

  
  التكاثر التقسیمى داخل كبد اإلنسان -4-2        الحیوانات البوغیة -1
  الجامیتوسیت -14-9        التردفوزویت -5-9

  الجامیتوسیت المذكر -16      الجامیتو سیت المؤنث -15
  المالمحة -18        اتاد األمشاج -17
  الكیس البیضى -21-20          األوكنیت -19
  الحیوانات البوغیة فى الغدة اللعابیة -23      كیس بیض تام النضج -22
  إعادة اإلصابة -24-27

  دورة حیاة بالزمودیوم مالریا وفیفاكس
  )6(شكل 
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  :دورة حياة البالزموديوم فى الباعوضة -3
عندما تمتص باعوضة أنوفيلس دم إنسان مصاب بالمالريا تـذيب عصـارات      

القناة الهضمية للباعوضة كريات الدم الحمراء ومابها من أطوار طفيل المالريـا ماعـدا   
ميتوسيت، أما فى القناة الهضمية فى األجناس األخرى من الباعوض فإن طور طور الجا

  .الجاميتوسيت يهضم أيضا مع األطوار األخرى
كبيـر   macrogameteإلـى مشـيج   ) المؤنثة(تتحول الخلية المشيجية الكبيرة   

لف فتنقسم نواتها إلى عدد من األنوية يخت) المذكرة(وحيد، أما الخلية المشيجية الصغيرة 
باختالف النوع وتحيط السيتوبالزمه بكل نواة فيتكون عـدد مـن األمشـاج الصـغيرة     

microgametes   وهذه ممدودة وأصغر من المشيج الكبير ثم يحدث تلقيح بين األمشـاج
، ويستطيل الزيجوت الذى يعـرف عندئـذ باألكوكينيـت    Zygotesوتتكون الزيجوتات 

Oökinete يتهـا  خاله فى جدار المعدة ليستقر بـين  ويتحرك حركة أميبية ويشق طريق
ويكون كيسـا أو حوصـلة هـو    ) تحت الغشاء المخاطى للمعدة(وطبقتها تحت الطالئية 

ثم يستمر فى امتصاص الغذاء عن طريـق جـدار الحوصـلة     Oocyteالكيس البيضى 
ـ  ة الرقيق وينمو فى الحجم ثم تنقسم النواه انقسامات متتالية مكونة عددا كبيرا من األنوي

يحاط كل منها بجزء من السيتوبالزمه لتنـتج عديـدا مـن األجسـام الخيطيـة هـى       
األسبوروزيتات، ثم ينفجر الكيس وتنطلق منه األسـبوروزيتات إلـى تجويـف جسـم     
الباعوضة ويسير إلى كل أعضاء الجسم وتصل إلى الغدد اللعابية وبذلك تكون مسـتعدة  

  .رة حياتهاللدغ إنسان سليم ونقل المرض إليه وإعادة دو
ويالحظ أن هناك داخل الباعوضة يحدث نتيجة للتكاثر أمشاج مـذكرة وأمشـاج     

مؤنثة تتزاوج مع بعض، ولذلك سميت دورة حياة البالزموديوم داخل الباعوضة بالدورة 
فى حين أن تكاثره داخل خاليا الكبد أو كريات الدم الحمراء  Sexual Cycleالتزاوجية 

يحدث فيها أى تزاوج ولذلك تعرف هـذه الـدورة مـن حيـاة     التتكون فيها أمشاج وال
أى جيـل تزاوجـى فـى     Alternation of generationالبالزموديوم، تبادل األجيال 

  .الباعوضة وجيل التزاوجى فى اإلنسان
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  :أعراض اإلصابة
  .وقشعريرة ودهربودة يشعر اإلنسان ببردورة ال )1
 .وعيناه مع حدوث الحمى ترتفع درجة حرارته ويحمر وجهه: الحراره ورةد )2

غزير وهبوط ينتج عن اإلصابة بفقر دم شـديد   قدورة العرق يحدث للمصاب عر )3
  .وتضخم فى الطحال

  :طرق مقاومة المالريا
يجب أن تتخذ اإلحتياطات لمنع الباعوض من أن يتغذى على مـريض المالريـا    -1

  .وذلك بعزل المريض
 .لك مصادر العدوىيجب معالجة المرضى بقتل طفيل المالريا فتقل بذ -2

لما كان طفيل المالريا اليمكن أن ينتقل من إنسان إلـى آخـر إال عـن طريـق      -3
الباعوض فيجب أن يبذل الجهد فى مكافحة الباعوض وهناك طرق للقضاء علـى  

 .اليرقات بتجفيف المسطحات المائية أو رشها بالمبيدات أو تربية سمك الجامبوزيا

إن األصحاء يتنـاولون جرعـات صـغيرة مـن     فى األماكن الموبوءة بالمالريا ف -4
 .الداربريم أو الكلوروكوين كنوع من الوقاية

 .يعالج المرض كذلك بالكلوروكوين أو بأى عقاقير أخرى -5
 

  :Piroplasma or Bebesiaالبيروبالزما أو البابيزيا 
وهى حيوانات أولية جرثومية تصيب الحيوانات المجترة والقارضة وتنقلها إنـاث    
الذى يصيب الماشية ويسبب لهـا حمـى    Piroplasma bigeminumالجامد مثل القراد 

 Boophilus annulatusحيث ينتقل بواسـطة قـراد البقـر     Texas Feverتكساس 
ويدخل الطفيل الكرات الحمراء لدم العائل ثم ينقسم إلى قسمين يظالن متصـالن بخـيط   

وتنفجر الكرة الحمـراء ويصـبح   رفيع ويكبران ويأخذ كل منهما شكال مغزليا ثم كمثريا 
  .الطفيل حرا فى بالزما الدم إلى أن ينتقل إلى القراد ومنه إلى عائل آخر
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يسبب مرض البيروبالزم الدموى، ونجد أن الطور المتشـقق   Bebesiaوالــ   
يوجد فى كرات الدم الحمراء فى األبقار، والطفيليات التابعة لهذا الجنس تكون معروفـة  

السبوروزويت ينقسم مرة واحدة فقط داخل الكـرة الدمويـة مكونـا    وواضحة حيث أن 
وعندما يمـتص القـراد دم    Schizonoitesحيوانين ملتصقين من طرف واحد يسميان 

األبقار المصابة يأخذ مع الدم األطوار المتشققة حيث يتكون الجنين الدودى الذى يختـرق  
إلى البيض المتكون داخل الرحم فى  جدار المعدة للقراد ويصل إلى الجهاز التناسلى ومنه

وبذلك يصبح البيض حامال للطفيل حيث يصيب األجنة داخل البيضـة  .  حالة إناث القراد
وبذلك تخرج يرقات القراد بعد الفقس مصابة أيضا، بعد ذلك نجد أن الطفيل داخل الطور 

لـى األبقـار عـن    اليرقى للقراد يصل إلى الغدد اللعابية حيث ينتقل مع اإلفراز اللعابى إ
طريق امتصاص دم العائل وبهذا تشمل دورة حياة هذا الطفيل ثالثة عوائل هى األبقـار  

  .وإناث القراد واليرقات الناتجة من البيض الذى وضعته هذه اإلناث المصابة
  

  وميات تتطفل على األنسجة الضامة للحيواناتثجر
  Nosemaالنوزيما 

  ـــ
النافعة مثل نحل العسـل ويسـببه النـوع    هو حيوان جرثومى يصيب الحشرات   

Nosema apis    ويهاجم خاليا الغشاء المخاطى المبطن لألمعاء ويتلفها، وفـى النهايـة
ر فادحـة  ئتتكون جراثيم تمر مع براز النحل وتنتقل بين أفراد الخلية حيث تسبب خسـا 

 يصيب ديدان الحرير ويسبب لـه مرضـا   Nosema Bomycisلخاليا النحل أما النوع 
ويوجد الطفيل فى جميع أعضاء الجسم المختلفة وفـى   Fibrineيعرف باإلرتخاء المهلك 

المبايض ولذلك فقد ينتقل من البيض من جيل إلى جيل وهو يسبب أيضا خسائر فادحـة  
  .فى تربية ديدان القز
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  جراثيم تتطفل على القناة الهضمية للحيوانات
 Coccidiasisالكوكسيديا 

  ـــ

الحيوانات المختلفـة   لكوكسيديا من األمراض الخطيرة التى تصيبيعتبر مرض ا 
التابع لتحت قبيلة الجرثوميات حيث تعيش داخـل   Eimeriaحيث يسببها أنواع من جنس 

القناة الهضمية ومنها تهاجم الخاليا المبطنة لجدار األمعاء وكذلك تهـاجم بعـض الغـدد    
يضا األنسجة الطالئيـة المبطنـة للقنـوات    الملحقة بالقناة الهضمية مثل الكبد وقد تتلف أ

  .المرارية به وتحدث للحيوان متاعب خاصة قد تودى به إلى الوفاه
  :العوائل وأعراض المرض

تصاب كل من األرانب والطيور الداجنة مثل الدجاج والبط بهذا المرض ويتسبب   
بالبراز  عنه حدوث فقدان للشهية وهزال للجسم وإسهال شديد مصحوب بإفرازات دموية

ويعرف نوع اإلسهال فى حالة الدجاج باإلسهال األبيض وعند تشريح الحيوان المصـاب  
  .)7(شكل  يشاهد وجود عقد بيضاء مملوءة بالصديد والبكتريا بالكبد

  :دورة الحياة وطرق العدوى
تعتبر األيميريا من الطفيليات ذات العائل الواحد حيث تتكاثر فيه الجنسيا بالتشقق   

Schizogony وفقا للخطوات التالية:  
تبدأ العدوى بابتالع الحيوان العائل مع غذائه الحوصـالت البيضـية الناضـجة     -1

Oocyst  المحتوية بداخلها على حويصالت جرثوميةSpores   تحتوى بـداخلها
  .Sporozoitesعلى حيوانات جرثومية 

اليـا  تذوب جدار الحوصالت وتنطلق األسبوروزويتات فى األمعاء وتهاجم الخ -2
الطالئية المبطنة لألمعاء وتعيش بها وكذلك يتجه بعضها إلـى خاليـا النسـيج    
الطالئى المبطن للقنوات المرارية فتتغذى على محتوياتها وتتحول إلـى الطـور   

 ).Trophazaiteالتروفوزويت (المتغذى 
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 شـيزونت  تتحول التروفوزويت داخل هذه الخاليا إلى الطور التـالى المسـمى   -3
Schizont ذى تنقسم نواته ثم سيتوبالزمه إلى عدد من األجزاء يسـمى كـل   ال

 .Merozaiteمنها ميروزويت 

بعض الميروزويتات تهاجم مرة أخرى األنسجة الطالئية المبطنة لكل من القنـاة   -4
الهضمية والقنوات المرارية للكبد وتعيد الدورة المذكورة المسـاه دورة التكـاثر   

 .Schizogonyالتشققى 

ر من الميروزويتات يكون بعضه جاميطات مذكرة صـغيرة الحجـم   الجزء األخ -5
 .ذات سوطين والبعض اآلخر يكون جاميطات مؤنثة كروية الشكل

تتحد الجاميطات المذكرة مع الجاميطات المؤنثة ويحـدث اإلخصـاب ويتكـون     -6
 .الزيجوت

يحدث انقسام للزيجوت ويحيط نفسه بجدار سميك وتعـرف فـى هـذا الشـكل      -7
حيث تخرج مع البـراز وتنضـج متحولـة إلـى      Oocystيضية بالحوصلة الب

  .حوصلة جرثومية لتبدأ بها عدوى جديدة

  
  لعائللدخول الحيوانات البوغية الخاليا الطالئية  -2  الحيوانات البوغية فى معدة العائل -1
  ♀الجاميتوست كبير  -9(a)- (a)7      التكاثر التقسيمى -3-6
7(b) -11(b)-  اتحاد األمشاج -12  ♂الجاميتوست صغيرة  

  تكوين األبواغ -17-15    الكيس البيضى -14    الالقحة -13
  دورة حیاة كوكسید األرانب

 )7(شكل 
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  :المكافحة والعالج
  .إتباع احتياطات النظافة والتطهير داخل حظائر تربية الحيوان -1
عزل الحيوانات المصابة وإجراء التطهير كلما وجدت هناك حيوانـات مصـابة    -2

 .المواد الكيماوية المناسبةباستخدام 

إضافة المضادات الحيوية الالزمة إلى ماء الشرب أو العالئق وذلـك لمعالجـة    -3
أنواع السلفا مثل السلفاجوانيدين والسـلفا  الحيوانات المصابة ومن أهم هذه المواد 

 .ديازين وغيرها

إعدام وحرق الحيوانات التى اليرجى لها شفاء حتى التكـون مصـدرا إلنتـاج     -4
 .حوصالت البيضية التى تعمل على إعادة عدوى الحيوانات السليمةال
 

  األوليات الضارة بالنبات
  ـــ

اتات غير منتشرة بكثرة فى مصر وتلـك التـى تتبـع    باألوليات التى تصيب الن
وهى تتطفل على جذور وسيقان النباتات  Mycetozoaاللحميات غالبا ماتوجد فى رتبة 
سامها كبيرة،  بداخلها أكثر من نواه ولها القـدرة علـى   مسببة لها حاالت مرضية، وأج

تكوين حويصالت بداخلها جراثيم وتعتبر هذه الرتبة أقرب إلى الفطريات وذلك بالنسـبة  
ومن أهم أفراد هذه المجموعة المتطفلـة علـى النبـات البالزموديـا     .  لخاصية التجرثم

Plasmodiophora brassica ضية ويصـيب نبـات   الذى ينتشر فى األراضى الحام
الكرنب وبعض نباتات العائلة الصليبية األخرى، كما أن هنـاك طفيـل آخـر يصـيب     

بالجرب المسـحوقى فـى البطـاطس ويسـببه      فالبطاطس ويسبب لها المرض المعرو
Sporongospora subterrana.  
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1( Plasmodiophora brassica المسبب لمرض التصبغ فى الكرنب: 

  :دورةالحياه
ويظهر  Clubrootsرض التدرن أو التصولج فى الجذور وهو يسبب م

 Fingerالمرض على هيئة انتفاخات تشبه األصابع وذلك فى المجمـوع الجـذرى   

and toe diseases   تبدأ إصابة النبات بهذا النوع من الطفيل األولى عندما تكـون
  .التربة ملوثة بالجراثيم نتيجة لتعفن أو تحلل الجذور المصابة

لها القدرة على البقاء حية فى التربة لمدة طويلة تصل إلى جراثيم وهذه ال    
خمس سنوات وعند زراعة العائل المفضل لهذه األوليات وهـو الكرنـب أو أحـد    
النباتات الصليبية تنفجر حويصالت الجراثيم وتخرج منها سـوطيات تثقـب داخـل    

ت إلـى الشـكل   الشعيرات الجذرية، بعد هذا تختفى األسواط وتتحول هـذه األوليـا  
األميبى، وتتحرك داخل األنسجة بواسطة األقدام الكاذبة المتفرعة ثم تنقسم نواة كـل  
فرد انقسامات متتالية حتى تصبح كتلة اكتوبالزمية عديدة النواه تسمى البالزموديـا  

Plasmodia     بعد ذلك تتحوصل داخل أغلفة واقية حيث تكـون أكيـاس جرثوميـة
ة من الزمن وتخرج منها الجراثيم التى تكون على هيئـة  هذه األكياس بعد فترتنفجر

سوطيات تخترق خاليا أخرى سليمة حيـث ينضـم كـل سـوطين معـا لتتكـون       
  ).8(شكل يصالت جرثومية تصبح ناقلة للعدوى بالزموديات جديدة ثم حو

  :أعراض اإلصابة
ويترتب عن وجود البالزموديات وكذلك األجسام الجرثومية بكثرة فـى      

الجذر أن تزداد حجم الخاليا النباتية المصابة وينشط انقسامها الخلوى كمـا أن  خاليا 
الضغط الناتج عن هذا النمو والمواد السامة الناتجة عن الطفيل تسبب تكاثر الخاليـا  

غير عادية فتظهر الجذور مكونـة جاميطـات   المجاورة وبذلك تتكون نموات كبيرة 
وعند تحلل أو تعفن الجذور المصابة تسـقط   تتزاوج وتتكيس مكونة جراثيم بداخلها،

الحويصالت الجرثومية فى التربة، وبذلك تكون التربة معديـة إلصـابة أى جـذور    
وذلك بانفجار هذه الحويصالت وخروج الجراثيم وهكذا يعيد الطفيـل دورة  . أخرى
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وطفيل مرض التصبغ يصيب البادرات الصغيرة فيعوق نموها ويظهر لونهـا   .حياته
احب وقد تموت البادرات التى تصاب قبل تمام نموها أما اإلصابة المتأخرة أخضر ش

  .فتكون أقل خطورة
وينتشر هذا المرض فى األراضى الحمضية والردئية الصرف المحتوية     

على نسبة عالية من الرطوبة كما تنتشر أيضا عند استعمال أدوات زراعية ملوثة أو 
ن األرض أو أسمدة ملوثة أو ماء الصـرف  ينتقل من مكان إلى آخر عن طريق ديدا

  .وعن طريق الرياح
  

  
  

  )8(شكل 
  :الوقاية والعالج

  .تجرى عملية صرف جيد لألراضى ذات المستوى المائى العالى )1
كجم للفـدان   700فى حالة األراضى الحمضية يضاف إليها الجير المطفأ بمعدل  )2

 .الطفيل للتربة غير مالئم لحياة pHحتى تصبح درجة الحموضة الـ 

فى حالة وجود أى تربة ملوثة يجب إزالة جميع الحشائش التابعة للعائلة الصليبية  )3
ثم اتباع دورة زراعية طويلة وذلك لمقدرة جراثيم هذا الطفيل على البقاء حيـة  

 .لمدة طويلة
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 .انتخاب سالالت مقاومة لهذا المرض )4

2 (Sporongospora subterrana  البطاطسمسبب مرض الجرب المسحوقى فى:  
  :أعراض اإلصابة 

وهو طفيل من الحيوانات األولية األميبية يصيب جذور وسوق ودرنـات نبـات   
البطاطس ويسبب له مرض الجرب المسحوقى، ويسبب هذا المرض تكـوين بثـرات أو   
انتفاخات صغيرة على الدرنات الحديثة تأخذ فى اإلزدياد والتوسع ثـم تتحلـل الخاليـا    

.  ة فجوة مملوءة بمسحوق بنى تعطى منظر الجرب المميز للمرضالممزقة المصابة تارك
ويختلف الضرر بالنسبة للدرنات تبعا لحالة اإلصابة، ففى الحاالت البسيطة يكون عبـارة  
عن جرب سطحى خارجى يحدث بعض التشوهات فى الدرنات مما يترتب عليه أن قيمة 

قليل ـ فى القيمة الغذائيـة    هذا عالوه على نقص ـ وإن كان .  المحصول التجارية تقل
أما فى حاالت اإلصابة الشديدة فيظهر الضرر بصورة واضحة من تعفـن   ،لهذه الدرنات

لذذلك تدهور شديد فى كمية المحصول ورداءتـه  ويكون نتيجة  ،الدرنات وهى فى التربة
  .من الناحية التجارية مع اإلفتقار الشديد فى القيمة الغذائية

  

  :دورة الحياه
اإلصابة عند تلوث التربة أو التقاوى وذلك الحتوائها علـى حويصـالت    تحدث  

أو الحيوانات األميبية السـاكنة، وعنـد تجهيـز     Sporesبداخلها عدد كبير من الجراثيم 
األرض الزراعية وريها ودفن التقاوى فى التربة تنتفخ الحويصالت وتنفجر حيث ينطلق 

هذه األميبات مع بعضها مكونة فـى النهايـة   منها األميبات بعد ذلك يمتزج كل عدد من 
بالزموديات أو أجسام بروتوبالزمية عديدة األنوية، ثـم تبـدأ اإلصـابة بـأن يختـرق      

ثم ينقسم كل بالزموديوم عدة انقسامات .  البالزموديوم خاليا بشرة العائل ويكمن بداخلها
ب على ذلك انتقـال هـذه   متتالية فينتج عن ذلك أعدادا كثيرة فى كل خلية نباتية مما يترت

ويكون اإلنتقـال بواسـطة األقـدام الكاذبـة،     .  األعداد إلى خاليا أخرى سليمة مجاورة
ويترتب على ذلك سعة رقعة اإلصابة وتشـويه أنسـجة العائـل وظهـور اإلنتفاخـات      
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وعند اشتداد اإلصابة نجد أن زحف هذه الطفيليات يعم كثيـرا مـن منـاطق    .  والبثرات
  . ضها إلصابة ثانوية بأنواع مختلفة من بكتريا التعفن أو الفطرياتالدرنة مما يعر

وعند نهاية موسم جمع البطاطس نجد أن كل بالزموديوم يحـيط نفسـه بجـدر    
األكياس الجرثومية يختلف وجودها بالنسبة للـدرنات  سميكة مكونا كيسا جرثوميا، وهذه 

بسهولة أثناء عمليـة جمـع   فبعضها يكون سطحيا على هيئة بثور أو أورام حيث تنفصل 
المحصول وتبقى فى التربة أو أنها تكون بداخل الدرنات وتظـل سـاكنة طـوال فتـرة     
التخزين إلى أن يحل موسم الزراعة التالى وفى كلتا الحالتين تكون األرض أو الـدرنات  
مصدرا للعدوى الجديدة حيث تنطلق الجراثيم لتصيب نباتات أخرى، ومما يساعد علـى  

ابة، حالة التربة، فهى تشتد فى األراضى القلوية الرديئة الصـرف والمحتويـة   شدة اإلص
  .على نسبة عالية من الرطوبة

  :الوقاية والعالج
  :وللحد من انتشار هذا المرض

يجب استعمال تقاوى سليمة والعمل على انتخاب أصناف مقاومة للطفيل بحيث يالئم  -1
  .نموها األراضى القلوية وسيئة الصرف

اع دورة زراعية طويلة لمدة ثالث أو يضا فى حالة األراضى الملوثة اتبب أكما يج  -2
 .أربع سنوات

وبالنسبة للتربة يجب العناية بالصرف وعدم إضافة الجير منعا من زيـادة القلويـة    -3
رطل للفدان حتـى نتغلـب علـى     900فيها، ويستحسن إضافة الكبريت لها بمعدل 

 .اللزوجة والحد من القلوية

تخدام تقاوى ملوثة فيحسن تطهيرها بمحاليل مطهرة مثـل الفورمالدهيـد   وعند اس   -4
  .المخفف الساخن أو كلوريد الزئبق المجفف الساخن
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خذ نقطه من عينة الماء الراكد أو من قناة راكدة يكثـر فيهـا المـواد العضـوية      -1
المتحللة بواسطة ساق زجاجى ضعها على شريحة زجاجية نظيفة تعـرف علـى   

  ).البراميسيوم ـ األميبا ـ اليوجلينا. (من حيوانات مابها
إفحص تحضيرا مستديما لدم محتوى على التريبانوسوما، الحظ وجـودة مختلطـا    -2

بكرات الدم مصبوغا باللون األزرق، حدد حيوانا وافحصه بالقوة الكبـرى تحـت   
 .الحظ أن جسم الحيوان ضيق منحنى ومدببا عند طرفيه. الميكروسكوب

قـد تشـاهد أحـد أو كـل     .... من دم مصاب بالمالريا بالقوة الكبرى إفحص فيلم -3
 ).اإلسبوروزويت ـ التروفوزويت ـ الشيزونت(األطوار 

إفحص األكياس الجرثومية الموجودة فى الكرنـب المصـاب بمـرض التصـبغ      -4
الحظ وجود الحيوانات األميبية ... والبطاطس المصابة بمرض الجرب المسحوقى

 .الساكنة بداخلها

 .ستخدام جهاز األوفرهيد بروجيكتور فى مشاهدة شفافيات األميبا والبراميسيومإ -5

  
  
  
  
  
  
  
  

 التدريب العملى
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التريبانوسوما تسبب مرض النوم حيث تتغذى على بالزما الـدم وتظهـر علـى     -1

المريض أعراض حمى جامبيا ويهزل جسم المصاب وتنتهى حياته بالموت، العائل 
  .الوسيط ذبابه التسى تسى

يتغـذى   لإلنسـان   وليتكا طفيل من األوليات يعيش فى األمعاء الغليظةانتاميبا هست -2
معـدى هـو األميبـا    ، الطور ال)الدوسنتاريا(على أنسجة عائله ويسبب له الزحار 

 .ربع أنوية تنتقل عن طريق األطعمة والشراب الملوث بالذبابالمتحوصلة ذات أ

ض المالريا ينتشـر فـى   بالزموموديوم المالريا من أهم الجرثوميات المسببة لمر -3
.  قل عن طريق إناث بـاعوض األنـوفيلس  اإلستوائية ينت هالمناطق اإلستوائية وشب

تحدث المالريا حمى متقطعة لإلنسان تسبقها رعشة ويعقبها إفراز عرق كثير ينتج 
 .عنها فقر دم شديد وتضخم فى الطحال

الداجنة والـبط  الكوكسيديا من األمراض الخطيرة يصيب كل من األرانب والطيور  -4
ويسب فقدان الشهية وهزال الجسم وإسهال شديد مصـحوب بـافرازات دمويـة    

 .بالبراز تحدث العدوى نتيجة تناول غذاء أو ماء ملوث بالطور المعدى

التدرن أو التصبغ فى جذور الكرنب والجرب المسـحوقى فـى البطـاطس مـن      -5
لكرنب يظهـر أعـراض   األمراض التى تسببها األوليات التى تتبع اللحميات ففى ا

على هيئة انتفاخات تشبه األصابع فى المجموع الجذرى يصيب البادرات الصغيرة 
فيعوق نموها ويظهر لونها أخضر شاحب، ينتشر المرض فى األراضى الحمضية 

أما مرض الجرب المسحوقى فى البطاطس ينتشر فى األراضـى  .  ردئية الصرف
يسبب تكوين بثرات أو انتفاخـات   القلوية يصيب جذور وسوق ودرنات البطاطس

 .صغيرة على الدرنات

 تذكر أن
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  الوحدة الثالثة
  نظائر البعديات

  ـــ
  

  :األهداف الخاصة للوحدة
  ).المساميات(معرفة الطالب بالمميزات العامه لإلسفنجيات  -1
 .تعريف الطالب باألنواع المختلفة لإلسفنج المصرى -2

 .تهمعرفة الطالب باإلستخدامات المختلفة لإلسفنج وأهمي -3

إكساب الطالب مهارة التعرف والتمييز بين أنواع اإلسفنج المختلفـة المتواجـدة    -4
 .باألسواق
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  الوحدة الثالثة
  )نظائرالبعديات(زوا راتحت مملكة البا 

  ــــ
إال أن نظائر البعديات هى حيوانات خلوية بمعنى أنها تتركب من خاليا عديـدة    

وأن هذه الخاليا أقل اعتمادا بعضها على بعـض   خالياها أقل تخصصا بصورة واضحة
مستقل يحمـل إسـم   ) تحت مملكة(ولذلك وضعت تحت عويلم ) أى أنها التكون أنسجة(

 Phylum) اإلسـفنجيات (نظائر البعديات وهو يشتمل على شعبة واحدة هى المساميات 

Porifera.  
  

  )اإلسفنجيات(قبيلة المساميات : الباب األول
Phylum Porifera  

  ـــ
الخاليا وعديمة الحركة ومعظمها يتخذ شكل النبـات  اإلسفنجيات حيوانات عديدة   

وتحتوى على أشكال متباينة فمنها مايوجد على شكل قشرة مفلطحة رقيقة ومنها مايتخـذ  
الشكل الصولجانى أو الكروى والبعض يتفرع، هناك أنواع غير منتظمة الشـكل تتبـاين   

تختلـف  . متـر  1.8مم إلى 1تلفة إذ تتراوح أقطارها من األحجام أيضا فى األنواع المخ
ألوان اإلسفنج من الرمادى أو الداكن إلى األحمـر الالمـع أو األصـفر أو األزرق أو    
األسود، وجميعها تعيش فى الماء وهى تلتصق بالصـخور أو األصـداف أو أى أشـياء    

إلـى أعمـاق    أخرى صلبة ومعظم اإلسفنجيات بحرية وتنتشر فى مناطق المد والجـزر 
كيلومتر، وهناك عائلة واحدة تعيش فى الماء العذب، وتسمى اإلسـفنجيات  7.5تصل إلى 

  .أيضا بالمساميات وذلك لوجود العديد من الثقوب على سطح الجسم
  

  :مميزات قبيلة المساميات
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الحيوانات ذات تماثل شعاعى أو عديمة التماثل، عديدة الخاليـا، تترتـب الخاليـا     -1
  .كتملة إلى أنسجة ويوجد بينها الميزينشيمابطريقة غير م

يوجد بالجسم ثقوب عديدة، وقنوات أو غرف يمر بها تيارا من المـاء، والتوجـد    -2
 .أطراف أو أجزاء متحركة أو أعضاء

لها تجويف واحد للجسم هو التجويف نظير المعدى مبطن بخاليا طوقية سـوطية   -3
 .ويتم الهضم داخل الخاليا) خاليا مطوقة(

ادة هيكل داخلى يتركب من شويكات دقيقة بللورية الشكل أو مـن أليـاف   يوجد ع -4
 .عضوية غير منتظمة أو من كليهما

بتكوين البويضـات والحيوانـات   (وجنسى ) التبرعم أو بالدرائر(التكاثر الجنسى  -5
 .ويرقات اإلسفنج مهدبة حرة السباحة) المنوية

  :بنيان الجسم 
ز تركيبية هى الطراز األسكونى والطراز تظهر اإلسفنجيات بوجه عام ثالثة طر  

  ).9(شكل السيكونى والطراز الليوكونى 
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  )9(شكل 
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  :التغذية
تتحرك أسواط الخاليا المطوقة التى تبطن القنوات الشعاعية فيحدث تيـار مـن     

الماء ويدخل من المسام فى القنوات الشهيقية ومنها إلى القنوات الشعاعية ثم يمـر فـى   
ـ  هوهفلمعدى ومنه إلى خارج الجسم عن طريق الالتجويف نظير ا  ه، ولذلك فـإن الفوه

التعتبر فما، ولكن الغذاء يدخل مع تيار الماء من المسام، وهذا الغذاء عباره عن كائنـات  
حية دقيقة أو أجزاء عضوية مختلفة وعندما يصل الغذاء إلى القنوات الشعاعية، تلتقطـه  

واقها، وتقوم بهضمه، أما البقايا التى تهضم فتطرد الخاليا المطوقة بمساعدة أسواطها وأط
  .ويحملها تيار الماء إلى الفوهة

  :التنفس واإلخراج
عند دخول الماء من المسام يكون محمال باألكسيجين الذى ينتشـر فـى الجسـم      

ويصل إلى الخاليا المختلفة فتتم عملية التنفس وينطلق ثانىأكسيد الكربون فيحمله تيـار  
وتتخلص الخاليا من المواد اإلخراجية بطريق  هارج الجسم عن طريق الفوهالماء إلى خ

  .مباشر فهى تطرد هذه المواد وتطلقها فى الماء
  :الحساسية
اليوجد فى اإلسفنج خاليا حسية أو عصبية، ولكن الخاليا المسامية لهـا القـدرة     

لخاليا المسلك على اإلحساس واإلنقباض ويحس الحيوان بالمؤثرات الخارجية ـ وتسلك ا 
  .المناسب بأن تنقبض وتنبسط

  :التكاثر
  ـ:يتكاثر اإلسفنج الجنسيا بالطرق اآلتية  

  :Regenerationالتجدد  -1
يتكاثر اإلسفنج عندما تتقطع أجزاء منه بفعل األمـواج أو التيـارات المائيـة أو    

مـت  نغيرها من الصدمات والحركات العنيفة فإذا استقرت هـذه األجـزاء المقطوعـة    
  .ستكملت بناء جسمها وقد استغل اإلنسان هذه الظاهرة فى اإلكثار من اإلسفنجوا
  :التبرعم -2
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وفيه تتجمع بعض الخاليا األميبية بالقرب من قاعدة الجسم وتتكاثر باإلنقسام ثـم    
تتشكل فيتكون منها برعم يزداد تدريجيا فى الحجم ثم تتكون له فوهة ثم ينفصل ويحملـه  

ن بعيد حيث يثبت ويستقر وكثيرا مايظل البرعم متصال وبذلك تتكـون  تيار الماء إلى مكا
  .مستعمرة ذات أفراد عديدة

  :Gemmulesتكوين الدرائر  -3
وهى تتكون من بعض أنواع اإلسفنج التى تعيش فى الماء العذب وهى تنشأ مـن    

ـ  ض تجمع من عدد من الخاليا المتجولة ثم تحاط هذه المجموعة بغالف كيتينى تدعمه بع
  .الشويكات وتتكون الدرائر عامة عند حدوث جفاف وتعرض الحيوانات لخطر الموت

  ):التزاوجى(التكاثر الجنسى  -4
ويبدأ هذا التكاثر بظهور األمشاج الذكرية واألنثوية فى الفرد الواحد أى يعتبـر    

ـ   أن هذا الحيوان خنثى وتتكون األمشاج من الخاليا األميبية، وتتكون الخاليا الذكريـة ب
تستقر إحدى الخاليا األميبية بالقرب من الخاليا الطوقية، ثم تنمو وتنقسـم عـدة مـرات    
فتتكون كرة من الخاليا الغالفية تحيط بخلية ذكرية ثم تنقسم هذه الخليـة عـدة مـرات    
فيتكون عدد كبير من الخاليا الذكرية تتحول فى النهاية إلى حيوانات منوية تنطلـق مـع   

  .تيار الماء للخارج
األميبيـة حتـى تسـتقر    أما الخاليا األنثوية فتتكون بأن تزحف إحدى الخاليـا   

بالقرب من الخاليا المطوقة وهناك تنقسم إلى أربع خاليا وهذه تنمو حتـى تبلـغ حجمـا    
كبيرا ويطلق عليها بويضات، ويتم تكوين البويضات فى وقت غير الـذى تتكـون فيـه    

ذاتى، واإلخصاب يحدث عندما يـدخل المـاء    الحيوانات المنوية ولذلك اليحدث إخصاب
محمال بالحيوانات المنوية فتلتهمها الخاليا المطوقة ولكن التهضمها ولكن تفقـد الخاليـا   
المطوقة سوطها وطوقها وتتحول إلى خلية أميبية تلتصق بالبويضة التصاقا شديدا وتنقـل  

  .جوتاليها الحيوان المنوى الذى تحمله ويحدث اإلخصاب ويتكون الزي
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  :منابت اإلسفنج فى العالم
ينمو اإلسفنج عموما فى المياه الساحلية للبحار الدافئة ويوجد فى البحر األبـيض    

المتوسط على سواحل ليبيا ومصر واليونان كمـا يوجـد بدرجـة أقـل فـى إيطاليـا       
ويوغوسالفيا كما يوجد فى البحر الكاريبى عند فلوريدا وفى جزر البهامـا وهنـدوراس   

د أيضا فى المكسيك واستراليا، واإلسفنج الذى نستخدمه فى كثير مـن أغراضـنا   ويوج
اليومية ماهو إال هيكل الحيوان فقط، وهذا الهيكل يتكون من مادة خاصة يفرزها الحيوان 

  .تعرف باسم اإلسفنجين
  :أنواع اإلسفنج المصرى

ه القطـن  يعتبر اإلسفنج المصرى من أجود أنواع اإلسفنج فى العالم وهو يشـاب   
طويل التيلة من حيث جودته فى األسواق العالمية وإقبال الناس على شرائه، فغمر أسواق 
أوربا وبريطانيا والواليات المتحدة التى تستهلك جزءا كبيـرا مـن محصـول اإلسـفنج     

  ـ:المصرى، ويستخرج من منابت اإلسفنج المصرية ثالثة أنواع معروفة تجاريا هى
وهـو  Euspongia officinalis  واسمه العلمـى   Turkey cup: الفنجان التركى -1

مم نسيجه ضيق ولونه بنى فاتح وشكله كالفنجان  3ناعم مخملى الملمس، فتحاته أقل من 
يتميز بقدرته الكبيرة على امتصاص السوائل ولذا يستعمل .. سم 12-10يصل قطره من 

ه وإعـادة اسـتعماله كمـا    فى العمليات الجراحية بدل القطن أحيانا ويمكن غسله وتعقيم
  .يستعمل أيضا فى الزينة وتلميع الجلود وطالء الخزف وإعداد اللوحات الفنية

  
  :Euspongia zimokaواسمه العلمى  Zimokaالزيموكا  -2

شكله مخروطى منكس يشبه الفنجان التركى ... أقل األنواع المصرية فى الجودة  
رته على امتصاص السوائل قليلة ويستعمل ولكنه خشن الملمس فتحاته قليلة ومرونته وقد

  .فى التلميع وصناعة األثاث وحشو الوسائد أحيانا
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  :Hippospongia equiraواسمه العلمى  Honey combقرص العسل  -3
وهو أقل جودة من الفنجان التركى وقدرته على امتصاص السـوائل متوسـطة     

 – 0.5نسبيا يتراوح قطرها بـين   وشكله كالقرص المفلطح لونه بنى فاتح وفتحاته واسعة
سم، يستخدم بكثرة فى اإلستحمام وفى صناعة المصـوغات   5سم أما قطره فيصل إلى 2

والمجوهرات والفضيات وفى تلميع الجلود واألثاث ويعتبر محصول اسفنج قرص العسل 
  .هو أساس اإلنتاج السنوى من اإلسفنج فى مصر يليه الفنجان التركى ثم الزيموكا

  
  :ت اإلسفنج المصرىمناب

تعتبر منابت اإلسفنج المصرى من أجود منابت اإلسفنج فى العالم وذلك لمالءمه   
درجة الحرارة لنمو اإلسفنج وصفاء الماء وشفافيته وطبيعة القاع الصخرية التـى ينمـو   

  .عليها
ومناطق اإلسفنج المستغلة فى مصر محصورة بين خطين وهميين يمر أولهمـا    

وثانيها بآخر نقطة فى الحدود المصرية عند السلوم، وينمو اإلسـفنج فـى   شرقا بأبى قير 
مترا، وقد ينمو أيضا علىأعماق أقـل مـن    50-1هذه المنابط على أعماق تتراوح بين 

متر بقليل، وتمتد هذه المنابت من قرب الشاطئ حتى مسافة نحو كيلومتر إلى داخل   100
واقعة بين أبى رواش حتى رأس الكنايس وكذلك وتقع أجود المنابط فى المناطق ال. البحر

المنطقة بين مرسى مطروح وسيدى برانى إلى جانب هذه المنطقة، ينمـو إسـفنج أقـل    
درجة على الساحل الشرقى بين اإلسكندرية والعريش كما ينمو نوع آخر متوسط القيمـة  

  .فى البحر األحمر
  

  :تصنيع اإلسفنج
ء بطرق سهلة يتم الجزء األكبر منها على يحضر اإلسفنج بعد إستخراجه من الما  

مراكب الصيد ويجمع اإلسفنج من منابته فى قاع البحر ثم يدهس باألقـدام السـتخراج   
المواد المخاطية منه ثم يترك على ظهر المركب لمدة يوم لكى يتعفن مابقى بداخله مـن  
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تـربط فـى   مواد مخاطية وعضوية ثم يغسل بالماء المالح ويوضع فى أكياس من الشبك 
مؤخرة المركب ليزيل التيار مابقى من مواد عالقة وبعد هذه العملية التـى يـزال فيهـا    
الجزء األكبر من المواد المخاطية والعضوية ينشر اإلسفنج على حبال مربوطة بصارى 

  .المركب لكى تجففه أشعة الشمس
تجرى على اإلسفنج بعد ذلك عمليتا التنظيف والتبيـيض وذلـك إلعـداده فـى     

دقـائق فـى    5يغمس اإلسـفنج لمـدة   .. صورته النهائية للتصدير أو اإلستعمال المحلى
 15 – 10المخفف ثم يغسل بالماء ويوضـع لمـدة   حامض األيدروكلوريك أو الكبريت 

إلتمام أكسدة ماتبقى من مواد عضوية وهـذا  % 5دقيقة فى محلول برمنجنات البوتاسيوم 
يعقب ذلـك  .  أنه يزيل كل ماتبقى من مواد عضوية المحلول يلون اإلسفنج بلون قاتم إال

من حامض اإلكسـاليك ثـم   % 10عملية التبييض حيث يغمس اإلسفنج فى محلول قوته 
يغسل جيدا بالماء وحتى يزول اللون القاتم ثم يغسل مـرة أخـرى بمحلـول كربونـات     

اق حيـث  الصوديوم إلزالة آثار األحماض السابقة فيصبح اإلسفنج بعد ذلك معدا لألسـو 
  .يفرز إلى األحجام واألشكال واأللوان المناسبة ويعبأ فى أجولة لنقله إلى األسواق
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  :التعرف على أمثلة للثالثة طرز المعروفة لإلسفنج  
أسفنج بسيط بحـرى   Leucosoleniaالطراز األسكونى من أمثلتها الليكوسولينيا  )1

الشاطئ على هيئة مجموعة مـن   يعيش فى مستعمرات فوق الصخور بالقرب من
د عندالقاعدة بواسطة أنابيب أفقية غير تاألنابيب الرفيعة الصولجانية الشكل التى تم

  .منتظمه
أسفنج أعقد تركيبا من الليكوسولينيا  Syconكون يالطراز السيكونى من أمثلتها الس )2

ح وهو يعيش بحالة انفرادية ملتصقا بالصخور بالقرب من شاطئ البحر تحت سـط 
 .الماء مباشرة وقد يرى ملتصقا بأعمدة الموانئ أو باألسطح المغمورة من السفن

اسفنج معقـد التركيـب    Euspongiaالطراز الليوكونى من أمثلتها إسفنج الحمام  )3
كروى أو فنجانى الشكل وأحيانا غير منتظم يعـيش فـى مسـتعمرات وتلتصـق     

بهـا الكيميـائى وتعـرف    بالصخور بإفراز من مادة قرنية تشبه الحرير فى تركي
 .باإلسفنجين

  
  
  
  
  
  
  
  

 التدريب العملى
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تحت مملكة نظائر البعديات أو أشباه البعديات حيوانات يتركب جسمها مـن خاليـا    -1

  .عديدة التكون أنسجة
اإلسفنجيات حيوانات تأخذ شكل النبات منها ماهو مفلطح، صولجانى، كروى وتأخذ  -2

 ).زرق، األسودالرمادى، األحمرالالمع، األصفر، األ(ألوان مختلفة 

 .يوجد بالجسم ثقوب عديدة له هيكل داخلى يتركب من شويكات دقيقة بللورية الشكل -3

بتكـوين  (وجنسـى  ) التجدد ـ التبـرعم ـ الـدرائر    (التكاثر فى اإلسفنج الجنسيا  -4
 ).بويضات ـ حيوانات منوية

) نمصر ـ ليبيا ـ اليونا  (منابت اإلسفنج فى العالم سواحل البحث األبيض المتوسط  -5
 .إستراليا، المكسيك، وبدرجة أقل فى إيطاليا ويوغوسالفيا

 .اإلسفنج المصرى من أجود أنواع اإلسفنج فى العالم -6

 :أنواع اإلسفنج المصرى المعروفة تجاريا هى -7

  .قرص العسل) ج      الزيموكا) ب    الفنجان التركى ) أ
لماء المالح ـ  صيده ـ يدهس باألقدام ـ يتعفن ـ يغسل با   (خطوات تصنيع اإلسفنج  -8

  ).يترك فى الشمس ـ التنظيف ـ التبييض
  

  
  
  
  

 تذكر أن
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  الوحدة الرابعة
  )الحيوانات عديدةالخاليا(البعديات  

  والعالقات بين الكائنات الحيه 
  ـــ

  :أهداف تدريس الوحدة
والقبائل التابعة ) عديدة الخاليا(تعريف الطالب بالمميزات العامة للحيوانات البعدية  -1

  .لها
الـدودة الكبديـة ـ    (ب بالحيوانات المتطفلة التابعة لكل قبيلـة مثـل   تعريف الطال -2

البلهارسيا ـ الدودة الشريطية ـ النيماتودا النباتية ـ اإلسكارس ـ األنكلستوما ـ      
 ).القراد اللين ـ قراد الماشية ـ جرب اإلنسان ـ القواقع ـ القوارض

ديدان األرض ـ الجمبرى  (تعريف الطالب بالحيوانات النافعة للبيئة واإلنسان مثل  -3
 .ـ الطيور واألسماك وبعض الثدييات

 .إكساب الطالب إمكانية التمييز بين األنواع الحيوانية موفولوجيا وميكروسكوبيا -4

 .إكساب الطالب مهارة تشخيص اإلصابة من خالل مشاهدة األعراض المصاحبة -5

  .الديدان المفلطحة: الباب األول
  .انيةالديدان اإلسطو: الباب الثانى
  .يةقالديدان الحل: الباب الثالث
  .مفصليات األرجل: الباب الرابع

  .الرخويات: الباب الخامس
  .الحبليات: الباب السادس
  .العالقات الغذائية بين الكائنات :الباب السابع 
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  الوحدة الرابعة
  )الحيوانات عديدةالخاليا(البعديات  

  والعالقات بين الكائنات الحيه 
  ـــ

ددا كبيرا من الشعب ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين األولـى هـى   وهى تضم ع  
أى أن الجسم يتركب مـن طبقتـين اثنتـين فقـط همـا       Diploblasticثنائية الطبقات 

 Phylum) الجوفمعويـات (اإلكتودرم واألندودرم وهى تضم شعبة واحدة هى االسعات 

Coelenterata  الطبقـات  مثل الهيدرا أما المجموعة الثانية فهى ثالثيةTriploblastic 
  .يتركب الجسم فيها من ثالث طبقات وتشمل بقية شعب البعديات األخرى

  

 Division Diploblastica قسم ثنائية الطبقات 

  Phylum Coelentrata) عاتسالال(شعبة الجوفمعويات 
تعتبر الالسعات أدنى مجموعة من الحيوانات عديدة الخاليا التـى تكـون فيهـا      
سجة محددة فخالياها أكثر تخصصا من خاليا المساميات كما أن بينهـا تناسـقا   الخاليا أن

أعلى يتم عن طريق جهاز عصبى على هيئة شبكة وعلى هذا تعمل الخاليـا المتشـابهة   
معا لتؤدى وظيفة مشتركة، بمعنى آخر وصلت الالسعات إلى مرتبة تكـوين األنسـجة،   

شبه النبات كالهيدرا ومنها الشبيهة بـالزهور  وهى حيوانات تتخذ أشكاال متباينة فمنها ماي
  .كشقائق النعمان والمرجانيات بهياكلها الجيرية وتعيش األفراد مستقلة أو فى مستعمرات

  

   Division Triploblasticقسم ثالثية الطبقات 
أول الحيوانات التى تظهر فيها طبقة الميزودرم كطبقة جنينية ثالثة مما أدى إلـى  

حيوانات السيلومية أى  .واألجهزة المختلفة بالجسم وكذلك توزيع العملتكوين األعضاء 
  .عديمة الفراغ الجسيمى
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  الباب األول
  قبيلة الديدان المفلطحة

Phylum Platyhelminthes 
  :الصفات العامة

ديدان رخوة ذات أجسام مستطيلة عادة مبططة من أعال ألسفل ورقية أو شـريطية   -1
الفتحة الفمية والتناسلية توجد غالبا على السطح البطنـى  .  الشكل ملونة وغير ملونه

ورغم أن أجسامها خالية من التعقيل فإن الديدان الشريطية تتميز أجسـامها بنظـام   
  .تعقيل خاص

معظمها متطفل والقليل منها حر المعيشة وهى ثالثية الطبقات السيلومية عادة تتميز  -2
 :بالصفات الطفيلية اآلتية

  .ق بجسم العائل مثل الممصات أو الخطاطيفوجود وسائل للتعل ) أ
آلجسامها جدار خارجى شيتينى يمنع تأثير المواد التـى يفرزهـا جسـم     ) ب

 .العائل

  .تفرز سموما مضادة لجسم العائل تمنع تأثير السموم الخارجية عليه ) ج
  .لها جهاز تناسلى معقد التركيب وتضع أعداد كبيرة من البيض  ) د

معدوم وفى حالة وجوده يكون أعوريا والينتهى  الجهاز الهضمى بسيط أو  ) هـ
  .بفتحة إست

  .تتنفس الهوائيا واليوجد فيها جهاز تنفسى أو دورى  ) و
  .لها جهاز عصبى بسيط  ) ى

  .التماثل جانبى أى أن الخط الوسطى يقسم الجسم إلى نصفين متشابههين تماما -3
ا نسيج ضام مفكك ولكن يوجد له) Coelomفراغ جسمى (ليس لها تجويف جسمى  -4

بين كل من االكتودرم واإلندودرم والذى يعرف بالميزودرم ولهذا فتسـمى ثالثيـة   
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ويتكون من الميزودرم كل مـن العضـالت واألعضـاء     Triploblasticالطبقات 
  .الداخلية

  ).طبقات 3( العضالت الجسمية متطورة وتشارك فى تكوين جدار الجسم  -5
التى تحتوى على المـخ وتحمـل األعضـاء     Headأس تكون المنطقة األمامية الر -6

  .الحسية
  .العصبى واإلخراجى والتناسلىلها جهاز عضوى محدد مثل الجهاز الهضمى و -7
الجهاز العصبى سلمى الشكل ويتكون من المخ وحبالن عصيبان رئيسيان مرتبطـان   -8

  .بواسطة روابط عرضية
  .سلى معقد وينشأ من الميزودرموالجهاز التنا) الحيوانات خناث(الجنس متحد  -9

  .التكاثر الغير تناسلى باإلنقسام العرضى شائعا فى مجموعة التريبالريا -10
 Flameالجهاز اإلخراجى يتكون أساسا من وحدات أساسية هى الخاليـا اللهبيـة    -11

cells   تربط ببعضها بواسطة قنوات إخراجية دقيقة تؤدى فى النهاية إلى واحـدة أو
  .لفتحات اإلخراجيةأكثر من ا

  

 Class Trematodaصف الديدان الورقية  -1
 

تشكل الديدان الورقية ثنائية العائل الغالبية العظمى من الديدان المفلطحـة التـى   
تنتمى تقريبا إلى كل صفوف الفقاريات مثـل األسـماك والزواحـف     وجد أن لها عوائل

  .والبرمائيات والطيور والثدييات
  

 Liver flukesالديدان الكبدية 
FASCIOLA 

  

البقـر  (طفيليات هامة وبصفة أساسـية للغـنم والمواشـى    تعتبر الديدان الكبدية   
ورغم أنها تصيب اإلنسان أيضا فـإن ذلـك   ... والحيوانات العشبية األخرى) والجاموس
  .يكون نادرا
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 F. hepaticaوالــ  F. giganticaوهناك نوعان شائعان من الديدان الكبدية   
يتشابهان كثيرا إال أنه يمكن التمييز بينهما مورفولوجيا وتشريحيا وينتشر النـوع  واللذان 

األول فى كثير من بقاع أفريقيا وآسيا بينما يسود النوع الثانى فى أوربا واستراليا ولكـن  
كطفيل للغنم والماعز واألبقار حيث تكثر  F. giganticaفى مصر تنتشر الدودة الكبدية 

ويقل جدا إنتاج الحيوانـات  ... سبب خسائرا كبيرة فى األغنام واألبقارفى شمال الدلتا وت
المصابة كما تضعف ويقل نوعية اللحوم الناتجة منها كما يقل إنتاج اللبن بشـدة،  كـذلك   
فإن حيوانات العمل تكون غير قادرة على أداء األعمال كما يؤثر أيضـا علـى نشـاط    

  .التناسل
  

  Fasciola giganticaالدودة الكبدية العظمى 
  :الصفات المورفولوجية

الدودة البالغة تتميز بجسمها الرخو وهى مفلطحة ورقية الشكل يبلغ طولها نحـو    
  .مم متناطرة جانبيا ويكون لونها بنيا 15-10مم وعرضها 25-75

وفى المنطقة األمامية يتميز جزء مخروطى الشكل يسمى الفص الرأسى حيـث    
مى ويوجد ممص آخر لفالممص ا وطنية الممص األمامى أيحمل على قمته من الجهة الب

خلف منطقة المخروط الفمى يسمى الممص البطنـى وتسـتخدم هـذه الممصـات فـى      
اإللتصاق بجدار القنوات المرارية حيث أنها عضلية قوية وتوجد الفتحة التناسـلية فـى   

كعضـو  المنطقة بين الممصين المذكورين ويوجد فى هذه الفتحة قضيب عضلى قصـير  
لى الجهة البطنية فـى نهايـة   من األعضاء المذكرة للدودة كما توجد الفتحة اإلخراجية ع

  ).10(شكل الجسم 
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  الحیوان كامل -1
  المیراسیدیوم -4
  الریدیا -7

  المیتا سركاریا -10

    العائل النھائى   -2
  صدفة قوقع اللیمنیا -5
    الریدیا الناضجة -8

  حشائشالالمیتا سركاریا على  -11
  

  البیضة -3
6- 

  األسبوروسیت
  السركاریا -9

  دورة حیاة الدودة الكبدیة
  )10(شكل 

  :تاريخ حياة الدودة
تخرج البيضات المخصبة من الدودة إلى القنوات المرارية للعائـل ومنهـا إلـى      

األمعاء حيث تمر إلى الخارج مع براز العائل، فإذا توفرت بالتربـة الرطوبـة الكافيـة    
يرقة تسمى  عد عدد من األيامتتكون فى البيضة ب) مه24حوالى (حرارة المناسبة ودرجة ال

التى تخرج من البيضة، والميراسيديم مخروطى الشكل جسمه  Miracidiumميراسيديم 
مغطى بأهداب كثيرة وبمقدم الجسم يوجد بوز مدبب له مقدرة على اإلنكماش بشكل حلمة 

 Eyeوللميراسيديم خلف البوز نقطتان عينيتـان   صغيرة أو اإلمتداد بشكل شوكة طويلة،
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spots     كما توجد أيضا خليتان لهبيتان فى الجزء الخلفى من الجسم، أمـا بـاقى الجسـم
  .Germ cellsفيمآله خاليا تناسلية 

وبعد خروج الميراسيديم من البيضة يعوم بنشاط فى الماء بواسطة أهدابه باحثـا    
ساعات يموت بعدها الميراسـيديم إلـى أن يجـد     8 عن عائله المتوسط لمدة التزيد عن

فإنـه   Limnaenaعائله، أما إذا وجد الميراسيديم عائله المتوسط وهو قوقع من جـنس  
يشق طريقه خالل جدار جسم القوقع بواسطة بوزه المدبب فإذا صادف الثقب نسيجا لينـا  

الميراسـيديم أهدابـه   من القوقع كالحجرة الرئوية فإن الميراسيديم يستقر فيه حيث يفقـد  
وتضمحل العينان ويكبر حجمه ثم يتحور إلى حوصلة تحتوى على خاليا تناسلية تعـرف  

  .Sporocystبالحوصلة الجرثومية 
تنقسم الخاليا التناسلية الموجودة داخل الحوصلة الجرثومية عدة مـرات مكونـة     

كل من هذه الكتـل   كتال مستديرة من الخاليا فى أول األمر ثم تصبح مطاولة ويتكون من
والريديا أسطوانية الشكل لها ممص أمامى وفم يؤدى إلى كيس  Rediaمايعرف بالريديا 

  .صغير مصمت هو عباره عن القناه الهضمية
وعند تمام نمو الريديات تخرج من الحوصلة الجرثومية ثاقبة جدارها ثم تتجـول    

التناسلية الموجودة بالريديا جيـل  فى أنسجة القوقع متغذية عليها، وعادة ينتج من الخاليا 
ثانى من الريديا التى تخرج من ثقب الوالدة ويتكون من هذا أجيال أخرى من اليرقـات  

  .Cercariaهى مايعرف بالسركاريا 
والسركاريا عند تمام نموها من الريديا عن طريق ثقب الـوالدة ثـم بمسـاعدة      

القوقع فتسبح فى المـاء لمـدة   ممصيها وذنبها تتلوى السركاريات حتى تخرج من جسم 
بواسطة ذنبها ثم تثبت نفسها على أوراق إحدى الحشائش أو النباتات الموجودة بـالقرب  
منها ثم تفقد ذنبها وتتحوصل بأن تحيط نفسها بمادة لزجة تفرزها الخاليا الغدية وأخيـرا  

فى هـذا   تجف هذه الماده اللزجة مكونة حوصلة واقية حول السركاريا، تعرف السركاريا
  . الطور المعدى  Encysted cercaria المتحوصلة الطور بالسركاريا 
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تنمو السركاريا داخل الحوصلة حتى تصبح أشبه مايكون بالدودة التامـة النمـو     
غـنم أو  (الحوصلة حيوان مناسب أى العائل النهائى  عولكنها التبلغ تماما نموها إال إذا بل

النباتات التى تحملها فتخرج السركاريا إلى معدته بعـد  عندما يتغذى على ) الخ.... ماشية
أن تذوب حوصلتها بفعل عصارتها الهضمية ثم تشق السركاريات طريقها خالل جـدار  
المعدة إلى التجويف البطنى للعائل ومنه تخرق جدار الكبد حتى تصـل إلـى القنـوات    

لنمو التى تبدأ ثانية فـى  المرارية فتثبت بجدار إحداها حيث يتم نموها وتصبح دودة تامة ا
  .التناسل وتعيد تاريخ الحياه

  

  :ضرر الدودة الكبدية
أثناء هجرة الديدان الصغيرة من األمعاء إلى الكبـد يحـدث الكثيـر مـن األنزفـة        ) أ

  .الموضعية فى جدار األمعاء ومحفظة الكبد
ـ   ) ب ؤدى يتسبب وجود الديدان وبيضها فى الكبد فى حدوث تفاعالت نسيجية مرضية ت

  .إلى تكوين أنسجة ليفية، وتحل هذه األنسجة محل أنسجة الكبد العادية بالتدريج
يؤدى وجود الديدان بأعداد كبيرة إلى إنسداد القنوات الصفراوية، ويتسبب ذلك فـى    ) ج

  .حدوث مرض اليرقان أو الصفراء وبعض اإلضطرابات الهضمية فى أمعاء العائل
أعراض فقر الدم التى يعتقد أنها تنـتج عـن تـأثير     تظهر على الحيوانات المصابة  ) د

المواد اإلخراجية السامة للدودة على مراكز إنتاج كريات الدم الحمـراء فـى جسـم    
  .العائل

  

  :الوقاية والعالج
  .القضاء على العائل الوسيط -1
 .تنظيف المجارى المائية من الحشائش -2

حيوانات بجوار الترع المحافظة على عالئق الحيوانات نظيفة جافة وعدم رعى ال -3
 .والمصارف

 .الفحص الدورى للحيوانات وعالج المصاب منها -4
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  Blood flukes الديدان الدموية

   Bilharzia دودة البلهارسيا
تسبب هذه الديدان األمراض المعروفة بالبلهارسيا وهى كثيـرة اإلنتشـار فـى      

ذكر أبيض اللـون طويـل   مصر، هذه الديدان تنائية الجنس، أى أن األجناس منفصلة، فال
مم، وهو اسطوانى الشكل أن حواف جسمه تلتف مـن  1سم وعرضه  1.5-1يبلغ طوله 

الجهة البطنية إلى الداخل مكونة قناه يحمل فيها األنثى باستمرار وتسمى هذه القناه بقنـاة  
حمل األنثى تمتد من مؤخر الجسم حتى الممص الخلفى، ولجسم الذكر نموات يثبت بهـا  

سم وهى اسطوانية الشكل وأرفع مـن   2تيار الدم، أما األنثى فيبلغ طولها نحو  نفسه ضد
  .وأغمق منه لونا ونهايتها مدببتين وجسمها أملس) ميكرون 250عرضها نحو (الذكر 

  

  بلهارسيا المجارى البولية
 Schistosoma haematobium.  

  ـــ
  :تاريخ حياة بلهارسيا المجارى البولية

لى وقشرتها رقيقة ولها شوكة حادة طرفيـة، وتخـرج هـذه    شكلها مغزالبيضة   
  .البيضات مع البول عادة

كاملة النمو ) ميراسيديم(وتحتوى البيضة عقب خروجها مباشرة على يرقة مهدبة   
ولها حلمة أمامية ولكن ليس لها عينان، وتفقس البيضة إذا خفف البول بالمياه فبواسـطة  

فيكبر حجمها وبذلك تنفجر قشرة البيضـة ويخـرج    اإلنتشار الغشائى تمتص البيضة ماء
الميراسيديم الذى يعوم فى الماء بواسطة أهدابه ويموت بعد مـدة إذا لـم يجـد عائلـه     

، أما إذا وجد الميراسيديم هذا القوقع فإنه يـدخل  Bullinusالمتوسط وهو قوقع من جنس 
لقوقـع وهنـاك يتحوصـل    إلى لوامسه حيث يفقد أهدابه ثم يهاجر إلى األحشاء الباطنية ل

  .Sporocystمكونا حوصلة جرثومية 
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 Daughterثم تنقسم الحوصلة الجرثومية مكونة حوصـالت جرثوميـة ثانيـة      

sporocysts     إلى أن تصبح أحشاء القوقع مملوءة  بها وأخيرا ينـتج عـن الحوصـلة
كما فـى  سركاريا تترك جسم القوقع وتعوم فى الماء بواسطة ذنبها دون أن تتكون ريديا 

 الدودة الكبدية والسركاريا حيوان صغير له جسم وذنب وتشـعب إلـى شـعبتين، ولهـا    
، تعوم السركاريا فى الماء بواسطة ذنبهـا وتمـوت   ممصان أحدهما أمامى واآلخر بطنى

ساعة إن لم تجد عائلها األساسى وهو اإلنسان ولكنها إذا وجدتـه فإنهـا    36فى ظرف 
ألوعية الدموية وتسير فيها إلى أن تصل الـدورة البابيـة   تثقب جلده وعندئذ تدخل إلى ا

Portal system     وهناك تصل إلى طورها البالغ وتتميز إلى ذكور وإنـاث ثـم يحمـل
ضد تيار الدم حتى يصال  Portal veinالذكر األنثى فى تجويفه ويسير فى الوريد البابى 

بيضها المخصب تحت الغشـاء  إلى أوردة المثانة وهناك تفترق األنثى عن الذكر ثم تضع 
المخاطى لجدار المثانة حيث يمر البيض خالل الغشاء المخاطى ويسبب ذلك تلفا لجـدار  
المثانة نظرا لكون البيضات ذات الشوكة المدببة تمـزق األغشـية المخاطيـة وجـدر     
الشعيرات الدموية فينزل الدم مع البول مسببا األعراض المعروفة فى مـرض بلهارسـيا   

  .)11(كل ش البول
  

  :وهناك أنواع أخرى من جنس البلهارسيا وأهمها  
  : S. mansoniبلهارسيا المستقيم 

وهى توجد أيضا بمصر، والعائـل المتوسـط بمصـر هـو القوقـع المسـمى         
Biompholaria sp.   ويسبب هذا النوع مرض بلهارسيا المستقيم فتخرج البيضات مـع

ول ولها شوكة جانبية وتاريخ الحياة كما فى البيضة أصغر من بيضة بلهارسيا الب. البراز
لألمعـاء   بلهارسيا البول إال أن األنثى تضع بيضها المخصب تحت الغشـاء المخـاطى  

  .وخاصة المستقيم
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

   S. bovisبلهارسيا البقر 
وبالد أخرى كثيرة، والعائل النهائى الماشية والغنم، توجد الديـدان  توجد بمصر   

لبطنية وتسبب أعراضا شبيهة بالتى تحدثها بلهارسـيا المسـتقيم   التامة النمو فى األوردة ا
تخرج البيضات مع البراز وللبيضة شوكة طرفية وتشبه .  وقد تسبب أيضا أمراضا للكبد

  .فى حجمها بيضة بلهارسيا البول فى اإلنسان
  :األضرار الناتجة عن البلهارسيا

  .إلتهاب على الجلد مكان إختراق السركاريا -1
ان فى المثانة والتهاب فى المستقيم وآالم عند التبول والتبرز مع ظهور دم فـى  إحتق -2

  .البول والبراز
  .تكوين أنسجة ليفية حول البيض فى أنسجة األعضاء التناسلية -3
  .تضخم فى الكبد والطحال -4
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  دورة حياة البلهارسيا

  

  ) 11(شكل 
 :الوقاية والعالج

  .القضاء على العائل الوسيط -1
 .لتبول أو التبرز فى المجارى المائيةعدم ا -2
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 ).ساعه 48يستعمل بعد (عدم استعمال الماء الملوث بالسركاريا  -3

 .وعالج المصابين بالبلهارسيا نشر الوعى الصحى بين المواطنين -4
  

  )الديدان الشريطية(صف السستودا 
Class Cestoda  

  ـــ
ها فم والقناة هضـمية  مفلطحة تتطفل داخليا فى األمعاء دائما، وليس لهى ديدان   

وذلك نظرا لكونها تعيش فى القناة الهضمية للعائل فتتغذى بامتصاص غذائها من غـذاء  
  .العائل المهضوم بواسطة اإلنتشار الغشائى من جميع سطحها

عليهـا   Scolexوتتركب الدودة التامة النمو فى معظم األحيان من رأس صغيرة   
ويلـى الـرأس    Hooksها أيضا خطاطيف لإللتصاق وقد توجد علي Suckersممصات 

 Proglottidesمكون من شريط مـن العقـل    Strobilaثم جسم   Neckرقبة صغيرة 
وأصغر هذه العقل يوجد بالقرب من الرأس وأكبرها أبعدها عنها، ويوجـد بكـل عقلـة    

  ).13، 12(شكل مؤنثة فالديدان خنثى ومن أمثلتها مذكرة وأخرى أعضاء تناسل 
Taenia saginata Taenia solium 

يناتا جيتراوح طول دودة التينيـا سـا   -1
  .أمتار 7 – 5مابين 

 2000 -1000عدد القطـع اللسـانية    -2
 .قطعه

الماشية عوائل متوسطة لها، لذا تسمى  -3
 .دودة البقر الشريطية

 .أكثر إنتشارا فى مصر -4

  .الرأس مزود بأربعة ممصات -5

م مابين ليبينما يتراوح طول التينيا سو -
  .أمتار 3-5

 .قطعه 900-600عدد القطع  -

  
الخنازير عوائل متوسطة لها ولذا تسمى  -

  .دودة الخنزير الشريطية
  .أكثر إنتشارا فى أوربا -
ــات   - ــة ممص ــزود بأربع ــرأس م ال

  .وخطاطيف
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  :تاريخ الحياه
بعد خروج القطعة المسنة مع البراز فإنها تتحرك قليال ولكنها بعد مدة بسـيطة   

رها فينطلق مابها من بيض مخصب فـإذا مـاابتلع العائـل    تموت ثم تتعفن وتتمزق جد
البيضة مع غذائه فإن قشرتها تذوب بفعل العصـارات  ) الخنزيرالبقر أو وهو (المتوسط 

أشواك حـاده، ثـم يثقـب     6الخنزير جنين له البقر أو الهضمية ويخرج منها إلى أمعاء 
عضالت الجسـم حيـث    بواسطة أشواكه حتى يصل إلى إحدى العائلالجنين جدر أمعاء 

يبدأ فى النمو ويحيط نفسه بغالف ويفقد أشواكه ثم يزداد حجمه بامتصاص الغـذاء مـن   
أنسجة العائل حتى يصبح مايعرف بالدودة المثانية وهى عباره عن كيس غشائى نصـف  
شفاف ممتلئ بسائل مائى به جزء صغير منبعج للداخل هو عبـاره عـن رأس الـدودة    

أو ممصـات فقـط حسـب     هذا اإلنبعاج خطاطيف وأربعة ممصاتالمستقبلة ثم يتكون ل
  .النوع

الخنزير إلى أن يأكـل   البقر أو تبقى الدودة المثانية على هذا الحال فى عضالت  
لحم المصاب بدون طهيه أو بعد طهيه بدرجة غير كافية لقتـل  ال) العائل النهائى(اإلنسان 

إلى أمعاء اإلنسان، ثم تنبعج الرأس للخارج  الديدان المثانية وعندئذ تصل الديدان المثانية
وتمتص الدودة المثانية كيسها وتلتصق بجدار األمعاء بواسطة رأسها المسلحة بالممصات 

  .تاريخ الحياة ثانيةا تنضج وتعيد ثم تنمو الرأس مكونة عنق وقطع، وهذه بدوره
  

  :أضرار الدودة
عاء العائل ألنها ضـئيلة،  الينحصر ضررها فى كمية الغذاء التى تمتصها من أم  

وإنما قد يتسبب فى وجود الدودة بالعائل سوء هضم مصحوب باسـهال وفـى األفـراد    
  .وفقدانا للشهية قيئاالضعفاء فإن امتصاص جسم العائل للمواد التى تفرزها الدودة يسبب 
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  قطع لسانیة غیر متحركة -3    العائل النھائى -2    الحیوان كامل -1
    الدودة المتانیة -6"   البقر"العائل الوسیط  -5    البیضة -4
  لحم مصاب -8  نمو الدودة المتانیة -7

  دورة حیاة تینیا ساجیناتا

  )12(شكل 
  :طرق الوقاية والعالج

  .عدم التبرز قريبا من أماكن تربية الماشية -1
 .طهى اللحم جيدا قبل تناوله -2

 .إعدام لحوم الحيوانات المصابة داخل المجزر -3

  .ة من العائل النهائىلغلعقاقير لطرد الديدان الباإستخدام ا -4
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قطع لسانیة غیر متحركة                   -3         العائل النھائى -2الحیوان كامل                  -1
      الیرقانة -6الخنزیر        "العائل الوسیط  -5  البیضة فى البراز -4
  إصابة المخ بالیرقانة -9لحم بھ الدودة المتانیة             -8الدودة المتانیة                 -7

  دورة حیاة تینیا سولیوم

  )13(شكل 
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  الباب الثانى

  
النماذج الحيوانية التالية المحفوظة فى فورمالين أو المحملة على شـريحة،  إفحص  -1

ا، الـدودة  الدودة الكبدية، البلهارسـي (إرسم ماتشاهده مع كتابة البيانات على الرسم 
  ).الشريطية

 .إفحص مع الرسم التخطيطى للعوائل الوسطية للدودة الكبدية والبلهارسيا -2

الدودة الكبديـة،  ، البلهارسيا بنوعيها:  (إفحص مع الرسم أنواع البيض للديدان األتية -3
  ).الدودة الشريطية

  :المطلوب
  .ارسم الشكل العام للدودة الكبدية موضحا عليه الممصات والفتحات -
إرسم المنظر العام لذكر وأنهى البلهارسيا مبينا فتحات الجسـم والممصـات وقنـاة     -

 .اإلحتضان

 .إرسم الشكل العام للدودة الشريطية لبيان منطقة الرأس والممصات واألشواك -

 .وضح بالرسم الفروق بين قوقع البولينس، البيموفالريا، والليمنيا -

  .إرسم أنواع البيض لثالثة طفيليات -
  
  
  
  
  

 التدريب العملى
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  .ثنائية الطبقات مثل الهيدرا الخاليا اتالحيوانات عديد -1
الطبقات مثل الدودة الكبدية  عديمة الفراغ الجسيمى الحيوانات عديدات الخاليا ثالثية -2

 .والبلهارسيا والدودة الشريطية

الديدان الكبدية طفيليات بصفة أساسية للغنم والماشية تعيش فى الكبد، تسبب تـدمير   -3
 .فراء وفقر دم للحيوانات المصابة كما يقل إنتاج اللبن واللحمللكبد وحدوث الص

والمستقيم توجد بالـدم، تصـيب اإلنسـان    دودة البلهارسيا بنوعيها المجارى البولية  -4
بصفة أساسية وقد تصيب الحيوانات وتسبب احتقان فى المثانة والتهاب فى المستقيم 

 .الكبد والطحالوآالم عند التبول والتبرز مصحوبا بالدم وتضخم فى 

دودة البقرالشريطية ودودة الخنزير الشريطية تصيب اإلنسان عائلها النهائى وتوجـد   -5
 .باألمعاء،  األبقار والخنازير عوائل متوسطة لها

  ).الطور المعدى(تصيب اإلنسان عندما يأكل اللحم المحتوى على الدودة المثانية  -
ء العائل ـ نوبات من اإلسهال  نيميا ـ تفرزسموم تمتصها أمعا ألتسبب لإلنسان ا -

 .واإلمساك ـ قئ ـ فقدان للشهية

من الصفات العامة للطفيليات جهاز تناسلى معقد وجهاز هضمى بسـيط أو معـدوم،    -6
  .وجود الممصات والخطاطيف ـ جدار جسم شيتينى، اليوجد جهاز تنفس أو دورى

هارسيا المسـتقيم  بيض بلهارسا المجارى البولية له شوكة حادة طرفيه بينما بيض بل  -7
 .له شوكة جانبية

الرأس فى دودة الخنزير الشريطية مزود بممصات وخطاطيف، بينمـا دودة البقـر    -8
 .الشريطية الرأس مزود بممصات فقط

  

 تذكر أن
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  الباب الثانى
  قبيلة الديدان اإلسطوانية
Phylum Nemathelminthes 

  ــــ
  :الصفات العامة

  .الجسم اسطوانى أو خيطى ذو تماثل جانبى -1
سم مغلف بطبقة من الكيوتيكل ذات مرونة عالية وغالبا مايكون جـدار الجسـم   الج -2

 .شفاف

وتعيش إمـا حـرة أو   ) مياه عذبة ـ مالحة ـ تربة  (تتواجد فى معظم أنواع البيئات  -3
 .متطفلة على اإلنسان والحيوان والنبات

 .تحمل جهاز تناسلى متطور) ذكر وأنثى(األجناس منفصلة  -4

 .جى وعصبىتتميز بوجود جهاز إخرا -5

 .الجهاز الهضمى أنبوبى يبدأ بالفم وينتهى باإلست -6

قوى يساعدها علـى   حرمبتتميز األنواع المتطفلة على النبات منها بوجود فم مسلح  -7
 .التطفل والتغذية على النبات

  

  :Animal Parasitic Nematodesالنيماتودا المتطفلة على الحيوانات : أوال
الهضمية للحيوان وفى الدم وفى األنسـجة الضـامة   تعيش هذه الديدان فى القناة   

وأعضاء التنفس وتتغذى على امتصاص عصارات العائل المعوية أو دمه كما تفرز مواد 
سامة أو تسبب جروحا تؤدى إلى ضعف الحيوان المصاب وتعرضه لكثير من المسببات 

طية التى تتطفل المرضية األخرى مثل البكتيريا والفطر والفيروس ومن أهم الديدان الخي
  .وحيوانات المزرعة اإلسكارس واألنكلستومااإلنسان على 
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  :Ascarisاإلسكارس  ) 1
ويضم جنس اإلسكارس أنواعا كثيرة منها مايصيب الخيـل والـدجاج واألبقـار      

انب إصابتها لإلنسان وسوف نتعرض لطفيليين مـن  جوالجاموس والكالب والحمام إلى 
وإسـكارس الماشـية    Ascaris lumbricodiesاإلنسان هذه المجموعة هما إسكارس 

Ascaris vitulorum.  
  :دورة الحياه

تضع اإلناث البيض الذى يخرج مع فضالت العائل، واألنثـى الواحـدة تضـع      
مليون بيضة طوال فتـرة حياتهـا وفـى     30بيضة كل يوم وحوالى  250.000حوالى 

ض فى حـوالى أسـبوعين، وتتكـون    الظروف البيئية المناسبة يتكون الجنين داخل البي
يرقات تنسلخ ألول مرة وتعطى الطور اليرقى الثانى الذى يظل محاطا بغالف البيضـة  

البيض المحتوى علـى الطـور    الماشيةويمثل الطور المعدى، وعندما يبتلع اإلنسان أو 
 اليرقى الثانى تهضم أغلفة البيض وتنطلق اليرقات التى تخترق جدار األمعاء وتمر إلـى 
وعاء دموى سالكة مسارا معينا مع تيار الدم إلى الكبد ثم القلب فالرئتين حيـث تنسـلخ   
مرتين ثم تخترق جدر الشعيرات لتسقط فى الحويصالت الهوائيـة للرئـة وتمـر مـن     
الحويصالت الهوائية إلى الشعب الهوائية فالقصبة الهوائية فالبلعوم ثم تعود ثانيـة إلـى   

وهناك تستقر وتتغذى وتنسلخ للمرة الرابعة واألخيرة وتصـبح  المرئ فالمعدة فاألمعاء، 
  .)14(شكل  ديدان يافعة حيث تخصب وتضع بيضا وتعيد دورة الحياه
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  دورة حیاة االسكارس
  
) 14(شكل 

 الدیدان البالغة فى اإلنسان

 البیضة بھا الجنین

 الخضار الملوث

لبرازالبیضة فى ا  
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  :األضرار التى تحدثها األسكارس للحيوانات المصابة واإلنسان
نسان حيوانات المزرعة كالخراف يصيب هذه النوع من اإلسكارس إلى جانب اإل  

  :والخنازير وينتج عن اإلصابة 
  .لها تهيج األنسجة والتهابها وأحيانا تلفها وذلك أثناء اختراق اليرقات -1
 .الديدان من انسداد لهذه األمعاء امتالء األمعاء بالديدان البالغة وماتسببه هذه  -2

رازات العامة التى تفرزهـا  المخاطية نتيجة تعلقها بها وكذلك اإلف شيةتهتك فى األغ -3
  .هذه الديدان لتحمى نفسها ضد اإلنزيمات الهاضمة التى يفرزها الحيوان

  :والحيوانات الصغيرة المصابة نجد أن   
يجـد  نموها بطئ وصحتها معتلة وفى أثناء مرور اليرقات فى الرئتين فإن الحيوان  -1

  .صعوبة فى التنفس
 .ئوى مصحوب بخروج ديدانالتهاب ر فى حاالت اإلصابة الشديدة يحدث -2

يشاهد فى الخنازير واألغنام المصابة أعراض تسمى بالدوخة والديدان البالغة تسبب  -3
اضطرابات هضمية وأحيانا تهاجر الديدان إلى القنوات المرارية حيث تعمـل علـى   

 .انسدادها مسببة حالة مرضية تعرف باليرقان وهو ضمور الكبد الحاد األصفر

اء وفى هذه الحالة توجد تقرحات والديدان التى تمـوت وتهضـم   تسد الديدان األمع -4
  .بواسطة العائل تحتوى على مواد سامة يكون لها تأثيرها الضار

  

  .Ascaris vitulorumإسكارس الماشية 
ويتغذى على المـواد الغذائيـة   يعيش الحيوان متطفال فى األمعاء الدقيقة للماشية   

المصاب بعض اإلضطرابات العصـبية والهضـمية   الموجودة باألمعاء، ويسبب للحيوان 
نتيجة لما يفرزه الجسم من مواد سامة وقد تتحرك الديدان داخل القنوات المرارية فتسدها 
وتسبب انفجار الحوصلة الصفراوية ويتسبب عن وجود الديدان عـدم إقبـال المواشـى    

انـات  المصابة على األكل وظهور أعراض اإلسهال والمغص المعـدى وتصـبح الحيو  
المصابة كئيبة المنظر ومتعبة وعند اإلقتراب منها يفوح منهـا رائحـة تشـبه رائحـة     

  .اإلسكارس الطازجة
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  :طرق الوقاية والعالج
  .غسل الخضروات والفاكهة جيدا قبل تناولها -1
  .منع استخدام األسمدة البرازية فى التسميد -2
  .التبرز فى األماكن المعدة لذلك -3
  .أكوالت المعرضة للذبابعدم تناول الم -4
  .عالج المرضى -5
 Ankylostoma – (Hoock Worm) Ankylostomaســـتوما اإلنكل) 2

duodenale  
هى ديدان خطافية تصيب اإلنسان وتعيش فى أمعائه الدقيقة وهى تتثبـت بفمهـا     

المسلح باألسنان بجدار األمعاء وتنهش الغشاء المخاطى لألمعاء وتمتص مايسيل منه من 
من الـدم يوميـا،    3سم2/1وتفرز مادة تمنع التجلط وتمتص الدودة الواحدة حوالى  دماء

وبالقياس بوجود آالف من الديدان داخل األمعاء لعرفنا مقدار مايفقده الجسم مـن الـدم،   
وعلى هذا فتسبب فقرا شديدا فى الدم ويعانى المصابون بها مـن مـرض الرهقـان أى    

  .مجهود سرعة دقات القلب عند القيام بأقل
  

  :دورة الحياه
ديدان األنكلستوما فى أمعاء العائل ثم تبدأ اإلناث فى وضع البيض وهى  تتزاوج  

تضع عددا كبيرا جدا من البيض يوميا يزيد على األلفى بيضة وهـو بيضـاوى الشـكل    
وقشرته رقيقة شفافة وتحتوى كل بيضة على أربعة خاليا واضحة ويسمى طور األربـع  

يض مع البراز واذا وصل البيض إلى التربة فإن الجنين ينمـو داخـل   فلجات ويخرج الب
ساعة وذلك اذا تـوافرت لـه    48 – 24البيضة ويتحول إلى يرقة  فى مدة تتراوح بين 

الظروف المالئمة من درجة حرارة ورطوبة مالئمة وكذا تـوافر األكسـيجين وتحتـاج    
قتلهـا والظـالم المناسـب    وسط متعادل أو قلوى خفيف أمـا الحموضـة فت  الديدان إلى 

  .)15(شكل  ضرورى بينما يبطئ الضوء من نشاط نمو الجنين
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ويفقس البيض بعد مدة وجيـزة وتخـرج يرقـات الطـور الثـانى وتسـمى        
Rhadbitiform larvae  مم وتتغـذى   22/1لها بلعوم مزدوج اإلنتفاخ وطولها حوالى

وفى اليوم الثالـث تنسـلخ   .  قريبابشراهة على المواد العضوية بالتربة لمدة ثالثة أيام ت
آلول مرة ويظهر الطور اليرقى الثانى وهو اليختلف عن الطور األول اال فـى الحجـم   
ويتغذى لمدة يومين آخرين وفى اليوم الخامس يغلق الفم ويستطيل المـرئ ثـم تنسـلخ    

ية وهى اليرقات لثانى مرة ولكنها تبقى داخل الجلد اليرقى السابق وتسمى باليرقة الفيالر
الطور المعدى وتتميز بأنها تنجذب نحو مصادر الحرارة وتحاول دائمـا أن تختـرق أى   

جسم اإلنسان اذا المسته وخصوصا القـدمين العـاريتين   شئ تالمسه ولذلك فهى تخترق 
وبالذات بين األصابع وتظل اليرقة مدة طويلة على سطح الجلد قبـل اختراقـه ولـذلك    

  .رجل وبين األصابع فى إتمام اإلصابةيساعد الطين العالق على األ
وتخترق اليرقات الجلد وتسير فى األوعية الدموية أو الليمفاوية حتى تصل إلـى    

األذين األيمن للقلب ثم تمر إلى البطين األيمن فالشريان الرئـوى الـذى يحملهـا إلـى     
الرئتين، وهى تسبب للرئتين أعراض شبيهة بأعراض يرقات اإلسكارس ثم تمـر مـن   

لحويصالت الهوائية إلى الشعب فالقصبة الهوائية فالبلعوم ثم المرئ فالمعـدة فاألمعـاء   ا
حيث تنسلخ للمرة الثالثة ثم تتعلق بالطبقة المخاطية المبطنة لألمعاء وتنمو بنشاط فتنسلخ 
للمرة الرابعة وتنمو إلى ديدان يافعة ويمكن للديدان البالغة أن تعيش داخل عائلهـا لمـدة   

  .امخمسة أعو
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

    
      البیضة -2        العائل النھائى -1
  الیرقانة القیالریة -4      الیرقانة الرایداینیة -3

  دورة حیاة اإلنكیلستوما
  ) 15(شكل 

  :األضرار التى تحدثها األنكلستوما
رغم صغر حجم الطفيل إال أنه أشد ضررا من األسكارس حيث أنها تقوم بتهشيم   

تتغذى على الدم والدودة شرهة فى مهاجمة األنسجة ليس  األنسجة المبطنة لألمعاء حيث
بقصد الغذاء فقط ولكن بقصد الحصول على كمية كبيرة من الدم ليحصـل منهـا علـى    

  .األكسيجين الالزم لتنفسها
  

  :وتتلخص أعراض اإلصابة فيما يلى  
  .يصاب المريض بفقر الدم والهزال والضعف -1
 .قد تحدث قرح من جراء كثرة نهش األنسجة -2
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 .حدوث التهابات رئوية وسعال -3

 .حدوث آالم بالمعدة واضطرابات فى الهضم وبراز مدمى -4

 .حدوث التهابات جلدية خصوصا بين أصابع القدمين -5

 .شعور المريض بالتعب من أقل مجهود وهو مايعرف باسم اليرقان -6

  :الوقاية والعالج
  .عدم التبرز فى العراء -1
  .عدم السير حافى القدمين -2
  .ية الصحية بخطورة الدودةالتوع -3
  .عالج المرضى -4

  

  :Plant parasitic nematodesلى النباتات عالنيماتودا المتطفلة  :ثانيا
وتنحصر صور التلف ومدى اإلصابة التى تسببها نيماتودا النبات عمومـا فـى     

  :النواحى التالية
ل أنسـجة  تظهر على النباتات أعراض نقص التغذية وذلك بسبب وجود الديدان داخ -1

النبات فيعرقل ذلك مرور العصارة الغذائية بمختلف أجزاء النبات، كما أن وجودهـا  
بكثرة فى الشعيرات الجذرية والجذور الرئيسية تقلل من قدرة النبات على امتصاص 

  .الغذاء من التربة
النمو الغير طبيعى للنباتات المصابة حيث تصبح متقزمـة باهتـة اللـون وتـذبل      -2

باإلضافة إلى ظهور تشوهات كالعقـد علـى الجـذور أو السـوق أو      تدريجيا، هذا
األوراق، وتكوين العقد واإلنتفاخات بالجذور وهذا يدفع النبات المصاب إلى تكـوين  
جذور جانبية جديدة لتمده بالغذاء غير أن الجذور الجانبية تصاب ويظطـر النبـات   

لى تكون جذور جديدة بدال لتكوين جذور جديدة وهكذا تتحول طاقة النبات الحيوية إ
 .من تكوين نمو خضرى أو ثمرى مما يؤدى إلى ضعف المحصول
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وهذا يحدث فى حالة النيماتودا التى تصيب األوراق حيث ذبول وتغير لون األوراق  -3
يتغير لون الورقة، وتظهر بقع بنية اللون بها، ثم تذبل األوراق ممـا يـؤثر علـى    

 .عملية التمثيل الضوئى

المصاب بالنيماتودا عرضة بطريقة غير مباشرة لإلصابة بالمسـببات   يصبح النبات -4
المرضية األخرى مثل البكتريا والفطر والفيروس الموجودة بالتربة حيـث تـدخل   

 .الميكروبات عن طريق الجروح التى تسببها النيماتودا
  

  :وسائل انتقال العدوى بالديدان الثعبانية
ئة جدا حيث التستطيع أن تتحـرك لمسـافات   تعتبر حركة النيماتودا الذاتية بطي  

طويلة بمجهودها الذاتى ولذلك اليتعبر عامل الحركة من العوامل الهامة النتشار العدوى 
  :بهذه الديدان ولكن هناك وسائل هامة أخرى أهمها

المجارى المائية كمياة الصرف والرى ومياة األمطار الجارية تحمـل اليرقـات    -1
  .الت النيماتودا من مكان إلى آخروأكياس البيض وكذلك حويص

تقوم الرياح بحمل األطوار الساكنة للنيماتودا من رقعة إلى أخـرى خاصـة إذا    -2
 .كانت األرض المصابة جافة ومفككة

يلعب اإلنسان والحيوانات الزرعية دورا هاما فى إنتشار النيماتودا حيث تعلـق   -3
أجهزتها الهضـمية دون   بأقدامها أو عند تغذيتها على نباتات مصابة فتمر خالل

 .أن يحدث بها تلف وتخرج مع البراز

األدوات الزراعية كالعربات والجرارات والمحاريث وخالفه حيث تتلـوث هـذه    -4
 .اآلالت وتنقل اإلصابة من حقل إلى آخر

استخدام أجراء نباتيـة مصـابة كاألبصـال والبـذور والشـتالت والـدرنات        -5
 .يدوالريزومات فتكون مصدرا لإلصابة من جد

تحتاج بعض العمليات الزراعية إلى نقل أكومة من التربة من بقعة إلى أخرى أو  -6
من مزرعة إلى أخرى فإذا كانت هذه التربة ملوثة بهذه الديدان كانـت مصـدرا   

 .هاما لنقل العدوى
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  أهم اآلفات النيماتودية فى مصر
  ـــــــــ

 Root knot Nematodesنيماتودا تعقد الجذور ) 1
  .Meloidogyne sppلمى اإلسم الع

من أهم اآلفات النيماتودية وأكثرها انتشارا فى جميع أنحاء العالم وأخطرها وهى  
تكثر بصفة خاصة فى المناطق اإلستوائية ونصف اإلستوائية وفى مصـر توجـد هـذه    
الديدان فى معطم األراضى بسبب مالءمة الجو وطبيعة التربة التى تساعد على نشـاطها  

صيب عددا كبيرا  من النباتات وينتج عن اإلصابة بهذه اآلفة زيـادة قابليـة   وتكاثرها وت
النباتات لإلصابة بالفطريات خاصة الفيوزاريوم الذى يصيب أمراض الذبول المعروفـة  

  .وينشأن عنها خسارة فادحة
  

  :دورة الحياه
تتلخص دورة الحياة فى أن اإلناث الكمثرية الشكل التى توجـد داخـل أنسـجة      

ور المصابة بعد ن تنضج تناسليا تضع البيض على فترات فى كتلة جيالتينية تفرزها الجذ
من خالل الفتحة التناسلية ويتراوح عدد البيض فى المتوسط فى الكتلـة الواحـدة نحـو    

بيضة تظهر هذه الكتلة كأجسام صفراء اللون نصف شفافة متصلة اتصـاال   400-600
لحاالت تبقى كتلة البيض داخـل أنسـجة الجـذر    وثيقا بسطح الجذور إال أنه فى بعض ا

المصاب فال تظهر على سطحه الخارجى ويفقس البيض وتخرج منه يرقات فى طورهـا  
اليرقى الثانى حيث يحدث اإلنسالخ األول داخل البيضة ثم تنسلخ إلـى الطـور اليرقـى    

ـ   ور الثالث وتتجول فى التربة لفترة بسيطة وتبحث عن جذور أخرى أو قد تبقـى وتتط
داخل نفس الجذور وتتميز اليرقات بوجود رمح قوى فى مقـدم جسـمها وتـدخل هـذه     
اليرقات الجذور عن طريق ثقب أنسجتها حيث تتغذى على عصـارة النباتـات وتسـبب    

  .تهيجا آلنسجته فتتكون اإلنتفاخات الجذرية
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تستمر اليرقات فى التغذية وتتحور فى أشكالها حيث تصبح اإلناث كمثرية الشكل   
وتستقر داخل النباتات أما الذكور فتظل دودية الشكل وطويلة نسبيا وقد تبقى داخل الجسم 
أو تخرج لتعيش حرة فى التربة وعندما يتم نضج األنثى تضع الكتلة الجيالتينية المحتوية 

ويتوقـف ذلـك   يوما  35-25على البيض وتعيد دورة الحياة وتستغرق دورة الحياة بين 
نوع النيماتودا ودرجة حرارة التربة ونوع العائل النبـاتى ونـوع   ( على عدة عوامل منها

جيال فى السنة تختلف باختالف درجة الحرارة، وتموت  12-10ولهذه اآلفة من ) التربة
معظم اليرقات فى درجات الحرارة المرتفعة إذا لم تجد العائـل المناسـب أمـا البـيض     

ذا تجد العائل المناسـب ولهـذا كانـت    فيتحمل درجات الحرارة غير المناسبة عموما وله
شـكل   درجة حرارة التربة هى العامل األول فى التوزيع الجغرافى لديدان تعقد الجـذور 

)16(.  
  

  :أعراض اإلصابة
يمكن تلخيص األعراض فى وجود جذور خشبية وعقد جذرية تميل إلـى الكبـر     

ات العقـد الجذريـة   حيث تؤدى إلى شلل الجذور الرئيسية ومن السهل التمييز بين تـدرن 
وبين انتفاخات الجذور األخرى التى تعود إلى مسببات أخرى فالعقد التى تكونها بكتيريـا  
تثبيت اآلزوت الجوى على بذور البقوليات تكون عادة علـى جوانـب الجـذور وهـى     
اسفنجية التركيب يسهل إزالتها باإلصبح بعكس عقد النيماتودا التى هـى فـى حقيقتهـا    

  )17شكل (ة ذات تركيب متخشب تفاخات جذريان
والنباتات المصابة يظهر على أوراقها أعراض الذبول والعطش وفـى الحـاالت     

الشديدة تتلف البادرات أو تقتل بمجرد ظهورها فوق سطح التربة وتكـوين العقـد فـى    
الجذور يدفع الجذر إلى تكوين جذور جانبية جديدة لكى تمده بالغذاء، ولكن هذه سـرعان  

دورها فتتكون جذور جديدة أخرى وهكذا تستنفذ طاقة النباتات فى بناء وتكوين ماتصاب ب
جذور جديدة بدال من نمو خضرى أو ثمرى وفى بعض النباتات مثـل أشـجار المـوز    
والخوخ يصحب تكوين العقد عادة تعفن الجذور المصابة وتحللها فيتأثر بالتـالى النمـو   
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عف عام وقد تموت ويختلف حجم العقـد  الخضرى وتظهر النباتات فى صورة ذابلة وض
  .باختالف العائل النباتى

  

  :العوائل النباتية
عوائل هذه اآلفة غير محددة وأهمها الفول السودانى والشليك والقطـن والـذره     

  .والبطاطس والخوخ والموز والطماطم وعباد الشمس والباذنجان
  

  
  

 )16(شكل 
  :المقاومة والعالج
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بة تشمل زراعة محاصيل غير قابلة لإلصابة بهذه اآلفة اتباع دورة زراعية مناس -1
  .ويستحسن أن تكون دورة رباعية أو ثالثية

 .زراعة أصناف تعرف بدرجة مقاومتها -2

العناية بخدمة األرض من حرث عميق وتعريضها للشمس مع التبـوير لفتـرة    -3
ـ   رار كافية من الوقت لضمان تحلل البقايا النباتية الحاملة لآلفة وكلما أمكـن تك

 .الحرث والتبوير كلما كان ذلك أفضل

فى األمراض الشديدة التلوث ينصح بزراعة محصول بقولى صائد يقلـب فـى    -4
 .األرض باإلضافة إلى فائدته كسماد خضرى يشجع على تكاثر األعداء الحيوية

زراعة األصناف المبكرة فى النضج لضمان نضجها قبل حلول فترات درجـات   -5
 .الحرارة العالية

فى األرض الشديدة التلوث بغمر التربة بالماء وعند الغمر تتـرك الميـاة   ينصح  -6
فوق سطح التربة لفترة تسمح لدرجة التشبع، هذه العملية تعمل علـى اختنـاق   
أعداد كبيرة من الديدان ولذلك يفضل فى كثير من األحيان زراعـة األرز ثـم   

 .يعقبه زراعة المحصول المراد زراعته

تهوية التربة فى األرض الرطبة حيث تساعد الرطوبـة  تحسين وسائل الصرف ل -7
على شدة تكاثر هذه اآلفات ولهذا كانت األمراض المتسببة عن النيماتودا أكثـر  

 .انتشارا فى األراضى ذات المستوى المائى األرضى العالى

ضمان الحصول على التقاوى الخضرية أو الشتالت من مصادر نظيفة من هـذه   -8
 .اآلفة

يدات النيماتودية على أن يؤخد فى اإلعتبار أنه اليجوز استخدام هذه استخدام المب -9
 .المبيدات إال بعد استشارة اإلخصائيين فى شئون مقاومة اآلفات
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ص  ورة بالمیكروس  كوب لج  ذر مش  رح و تظھ  ر األنث  ى    

  البالغة وكیس البیض الجیالتینى  
ص   ورة بالمیكروس   كوب لج   ذر مص   اب بنیم   اتودا تعق   د   

  ظھر أكیاس البیض بارزة على سطح الجذرالجذور وی

  )17(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كیس البیض

كیس 
 البیض

 األنثى البالغة
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فحص نماذج طازجة من أسكارس الماشية وأنكلستوما اإلنسان مع رسم الشـكل   -1
  .والخطوط فتحات الجسم الخارجى والتعرف على األجزاء المختلفة للجسم

 .فحص الشرائح محمال عليها بيض اإلسكارس واألنكلستوما -2

  .ستشريح اإلسكار -
ثبت الدودة فى طبق التشريح بدبوسين كل فى أحد أطرافها وبحيث يكون  ) أ

  .السطح الظهرى إلى أعلى ثم صب عليها الماء حتى تغمرها
شق الجلد بدبوس أو إبرة تشريح مع مالحظة أن تكون اإلبرة متجهـة    ) ب

الجهاز الهضـمى ـ   (إلى أعلى عند الشق فتظهر لك األعضاء الداخلية 
 .)الجهاز التناسلى

فصل واستخالص النماتودا من التربة أو الجـذور باسـتخدام أقمـاع بيرمـان      -3
للحصول على اليرقات أو الفحص المباشر لألنسجة النباتية لفصل األنثى الكاملة 

 .وأكياس البيض

التعرف ميكروسكوبيا على النيماتودا المتطفلة على النبات وتمييزها عن طريـق   -4
 .وجود الرمح

الجذور المصابة بنيماتودا تعقد الجذور ومالحظة العقـد   فحص نماذج نباتية من -5
 .التى تسببها النيماتودا على الجذور

  
  
  
  
  

 التدريب العملى
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الديدان اإلسطونية خيطية الشكل ذات تماثل جانبى ـ األجناس منفصلة كما تتواجـد    -1

  .فى معظم البيئات وتعيش إما حرة أو متطفلة على اإلنسان والحيوان والنبات
نسان والحيوان أضرارا كثيرة ينتج عنها تهيج األنسجة والتهابات يسبب اسكارس اإل  -2

وتلف لألغشية المخاطية، كما تسبب للحيوانات مرض الدوخة واضطرابات هضمية 
 .وانسدادات فى القنوات المرارية

للوقاية من اإلصابة يجب غسل الخضروات والفاكهة قبل تناولهـا ـ التبـرز فـى      -3
 .إستخدام األسمدة البرازية فى التسميداألماكن المعدة لذلك مع عدم 

تعتبر األنكلستوما أشد ضررا من األسكارس حيث يصاب المريض بفقردم وضـعف   -4
كما يعـانى المصـاب   .  عام وحدوث تقرحات فى األنسجة والتهابات رئوية وسعال

 .باألنكلستوما من مرض سرعة ضربات القلب عند القيام بأقل مجهود

التبرز فى العراء ـ عدم السير حافى القدمين ـ التوعيـة    للوقاية من اإلصابة عدم  -5
 .الصحية بخطورة الدودة

حيث تصـبح النباتـات    النيماتودا المتطفلة على النبات تظهر أعراض نقص التغذية -6
زمة ـ باهتة اللون ـ وتذبل تدريجيا، كمـا تهيـئ الفرصـة إلصـابة       قالمصابة مت

 .بأمراض فطرية وفيروسية

د الجذور من أهم األفات التى تصيب النباتات فى العـالم وتـؤدى   تعتبر نيماتودا تعق -7
 %.20إلى خفض المحصول النهائى بنسبة تصل إلى 

للوقاية من اإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور يراعى استخدام شتالت نظيفة من مصادر  -8
ـ موثوق بها ـ استخدام أصناف مقاومـة ـ اإلهتمـام بتغذيـة النباتـات وإ       دادها م

لغذائية ـ استخدام األسـمدة العضـوية ـ واسـتخدام المبيـدات عنـد        بالعناصر ا
 .الضرورة

 تذكر أن
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  الباب الثالث
  قبيلة الديدان الحلقية

Phylum : Annelida 
  ـــ

  :المميزات العامه
  .الحيوان ثالثى الطبقة الجنينية -1
 .لها تجويف جسم حقيقى والجسم مقسم داخليا وخارجيا إلى حلقات -2

 .ذات تماثل جانبى -3

 .م بجدار جسم رقيق رطبيغطى الجس -4

 .لها جهاز هضمى كامل يبدأ بفتحة الفم ويمتد بطول الجسم وينتهى بفتحة اإلست -5

 .التنفس باإلنتشار خالل طبقة البشرة فى جدار الجسم -6

ة ويحتوى علـى بالزمـا وهيموجلـوبين    قللحيوان جهاز دورى ذو دورة دموية مغل -7
 .ذائب وكرات دم أميبية

زوج من العقد المخية يتصل بحبل عصبى وسطى بطنى يتكون الجهاز العصبى من  -8
 .الموقع يحمل عقدة عصبية وتمتد منه أزواج من األعصاب الجانبية فى كل عقلة

 .فريدات فى كل حلقة من حلقات الجسمنالجهاز اإلخراجى يتكون من زوج من ال -9

 .األفراد خنثى وقد تنفصل األجناس -10
  

  ـ:شواك على الجسم إلىوتنقسم قبيلة الحلقيات نسبة إلى وجود األ
  :صف قليالت األشواك) 1

وهى تضم ديدان األرض التى تعيش فى التربة وأجسام هذه الديدان مقسمة إلـى    
قطع عديدة تحمل كل قطعة عدد قليل من األشواك والرأس فيها غيـر مميـز والديـدان    

ـ  خناث ويوضع البيض فى شرانق تفرزها منطقة السرج ومن أمثلتها دودة األرض كل ش
)18(.  
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  :صف عديدات األشواك) 2
تشتمل هذه الطائفة على الديدان الشوكية وهى حلقيات بحرية بأجسـامها عقـل     

عديدة وتحمل العديد من األشواك الطويلة ولها خياشيم ورأس أكثر تميزا يحمـل أعينـا   
س لها سرج والجنسان عادة منفصالن ولعديـدات األشـواك   ولوامس وأعضاء حسية ولي

للمعيشة ولذا تظهر بها تحورات تركيبية تتالءم بها مع طرق معيشتها وتوجـد  عدة طرق 
واع طليقة متجولة وأنواع ساكنة تعيش داخل أنابيب أو جحور ومن أمثلتهـا دورة  نمنها أ

وهذه المجموعة ليست لها أهمية من الناحية الزراعية لـذلك  ) Neriesالنيريس ( الرمل 
  .)18(شكل ،  لن نتعرض لها

  :العلقيات صف) 3
أو على اليابسة  روهى تضم أنواع العلق التى تعيش فى الماء العذب أو مياة البح  

وقد تكون حرة أو تعيش كطفيليات خارجية وليس لها أشواك وأجسامها ملونة ومفلطحـة  
إلى حدما وتتكون من عدد ثابت من العقل القليلة نسبيا والمقسمة من الخارج إلى حلقـات  

مختزل اليحمل لوامس وبها ممصات عند نهايتها لإللتصاق والحركـة   ثانوية ولها رأس
  .)18(شكل  Hirudoوالجنسان منفصالن ومن أمثلتها العلق الطبى 

  :الديدان الحلقية والتربة الزراعية
التى يتبعهـا   Oligochaetaتنتمى معظم حلقيات التربة إلى رتبة قليلة األشواك   

  ـ:مجموعتان
  :ر حقيقيةديدان األرض الغي) 1(

سم ولونها الـذى يميـل    15 – 5التى تتميز بصغر حجمها الذى يتراوح مابين و  
غالبا للبياض وهى توجد فى طبقات التربة السطحية أو قد تتعمق حتى مسـتوى جـذور   
النباتات ولذلك فهى قليال ماتكون أنفاق أو حفر فى التربة وهى التنتشر فـى األراضـى   

راغات هوائية أو فى األراضى الغدقة لعدم توافر األكسـيجين  الثقيلة التى التحتوى على ف
الالزم لتنفسها ويعتبر عامل الرطوبة أساسى لنشاطها لذلك فهى التوجد فـى األراضـى   

  .للجفافالرملية حيث تتعرض 
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وتتغذى هذه الديدان أساسا على المخلفات النباتية التى لم تتحلل بعد وذلك بـأن   
فرازا قلويا يرطب الغذاء ويحلله مبدئيا ثم تتم مرحلـة هضـم   تفرز من غددها اللعابية أ

وتحليل الغذاء فى القناة الهضمية وهى تساهم بذلك فى تكوين مواد دبالية فى التربة كمـا  
أنها تزدرد التربة أثناء تجوالها كما تفعل ديدان األرض الحقيقية ومن صـفات الديـدان   

ألخرى مثل عذارى وبيض الحشرات وديدان قدرتها الغذائية على بعض حيوانات التربة ا
وهى تلعب دورا هاما فى المقاومة البيولوجية للنيماتودا حيث تبين أن كثيرا من  النيماتودا

المتطفلة على النبات يقل نشاطها وتشل حركتها بفعل إفرازات الحلقيـات   أنواع النيماتودا
  .لها ديدان النيماتودا بصفة خاصة كغذاءالقلوية والتى تستسيغ 

  :ديدان األرض الحقيقية) 2(
والتى تتميز معظمها بكبر حجمها ولونها القاتم وقد عرف أهمية الديدان بالنسـبة    

لخصوبة التربة منذ أوائل القرن التاسع عشر ومعظم أنواع هذه الديدان من الحفارات أو 
قهـا إال  والتى التهاجر من أنفاسم  50-30أكثر من  ذات القدرة على عمل أنفاق أرضية

نادرا كأثناء الليل أو عند التزاوج أو عقب األمطار الغزيرة أو عند قلقلة التربـة بـالحفر   
  .الكبيرة التى تسببها بعض القوارض

وغذاء هذه الحيوانات يختلف باختالف األنواع فمنها مايتغذى على المواد الكاملة   
بعد وعموما تشترك جميعها فـى   التحلل ومنها مايتغذى على البقايا النباتية التى لم تتحلل

أنه أثناء تغذيتها تزدرد التربة فتعمل بذلك على خلط المواد العضوية بـالمواد المعدنيـة   
وهذه األخيرة أثناء مرورها بقناة الحيوان الهضمية يحدث لها تغير كيماوى إلـى جانـب   

مصـادر   التحلل الميكانيكى ويتكون عن ذلك مواد دبالية معقدة ذات أهمية فـى تثبيـت  
ة تبتلع غذائها بعض ميكروبات التربة يالنبات الغذائية، وفى األنواع التى تتغذى تغذية رم

مثل البكتريا والفطريات والطحالب واآلوليات ويتأثر منها عدد قليل أثناء عملية الهضـم  
أمـا دور ديـدان   .  وتخرج بذلك مع طرح الديدان فتجد وسطا مناسبا لتكاثرها ونشاطها

التأثير على الصفات الطبيعية للتربة فيتمثل فى تجمع حبيبات التربة فى كتل  األرض فى
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Crumbs     نتيجة لطرح الديدان وهذه الكتل تساعد على احتفاظ التربـة أكثـر بسـعتها
  .المائية

كما أن عملية قلب قشرة التربة إلى السطح ماهى إال عملية حرث لها أهميتهـا   
اتها بطرح الديدان الغنى بالمواد العضـوية والمعدنيـة   من ناحية تهوية التربة وخلط حبيب

كما أن الحفر واألنفاق تؤدى إلى إحداث ممرات لمرور الماء والهواء وافساح مجال لنمو 
جذور النباتات كما يساعد ذلك على تشجيع بكتريا التأزت فى أداء وظيفتها وهذه الديـدان  

والتى عنـد   Purineمادة البيورين  تقوم بدورها كمخازن لبعض المركبات اآلزوتية مثل
  .تحللها بعد موت هذه الديدان تضيف للتربة مصدرا غذائيا هاما للنبات

والطبقة السطحية للتربة هى أكثر طبقات التربة تأثرا بفعل هذه الديدان فتصـبح    
أكثر تفككا مما يساعد على زيادة حجم هذه الطبقات كما تزداد فى هذه التربة نسبة ثـانى  

د الكربون وأمالح الكالسيوم التى تتخلف فى التربة نتيجة لتحلل بقايا النباتات ومـن  أكسي
  .هنا كان لهذه الديدان دورا فى التعادل الكيماوى

وقد تكون كثرة ديدان األرض الحقيقية فى التربة أمر غير مرغـوب فيـه لمـا      
  :تحدثه من أضرار أهمها

  .مقذوفاتتشويه المالعب والمسطحات الخضراء بكثرة ال )1(
 .تسبب فقد فى مياة الرى لكثرة اإلنفاق )2(

فى األراضى المنحدرة تساعد كثرة المقذوفات والتفكيـك علـى تعريـة التربـة      )3(
  .بأزاحتها بمثاة األمطار والرياح
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  )18(شكل 
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فحص نماذج طازجة من ديدان األرض الحقيقية والتعرف على فتحات الجسـم   -1
  .رج وعرفا البلوغسال المختلفة ووجود األشواك ومنطقة

 .رسم منظر عام للدودة مع كتابة البيانات على الرسم -2

التعرف على ديدان األرض الغير حقيقية والموجودة تحت إصـص النباتـات    -3
 .سم 15 – 5المختلفة على عمق 

فحص عينة علق مقتولة حديثا مع مالحظة وجود الممصين وحلقـات الجسـم    -4
مع رسم منظر عام للدودة وكتابة البيانات  المختلفة باإلضافة إلى فتحات الجسم

 .على الرسم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التدريب العملى
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ى الحيوانات التـى  ولديدان إجسامها مقسمه لعدد كبير من العقل وهى أالحلقيات  -1
  .لها تجويف جسم حقيقى

صـف قلـيالت األشـواك  مثـل دودة     (تنقسم الحلقيات إلى ثالثة صفوف هى  -2
الرمل، وصف العلقيات مثل العلـق   ات األشواك مثل دودةعديدوصف ، األرض
 ).الطبى

يضم صف قليالت األشواك ديدان األرض الغير حقيقية والتى تلعب دورا هامـا   -3
 .فى المكافحة البيولوجية للنيماتودا، كما تساهم فى تكوين مواد دبالية فى التربة

وديدان األرض الحقيقية التى تلعب دورا هاما فى خصوبة التربـة الزراعيـة     -4
بخلط المواد العضوية مع المواد المعدنيـة الموجـودة بالتربـة وتكـوين      وذلك

قلية للتربة وتهوية التربة، كمـا  حمايعرف بالدبال، كما تعمل على زيادة السعة ال
 .تقوم بدورهام فى تخزين بعض المركبات اآلزوتية مثل مادة البيورين

ات الحضرات من األضرار التى تسبب ديدان األرض تشويه المالعب والمسطح -5
 .لكثرة المقذوفات، فقد فى مياه الرى، تعرية التربة فى األراضى المنحدرة

  
  
  
  
  
  
  

 تذكر أن
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  الرابع الباب
  قبيلة مفصليات األرجل

PHYLUM ARTHROPODA  
  ـــ

هى أكبر شعب مملكة الحيوان وهى مجموعة من الحيوانات غزت جميع أنـواع    
المياة العذبة والمالحة وفى الهواء، البيئات فأنواعها تعيش فى التربة وعلى األرض وفى 

بعضها يتغذى على المواد الصلبة والبعض اآلخر يتغذى على العصـارات أو علـى دم   
والكثير من هذه الحيوانات يعيش معيشة حرة والبعض يتطفل علـى  .  الحيوانات الفقارية

ديـدان  كنحل العسل و عالنبات أو الحيوانات اآلخرى والبعض الثالث مفترس وبعضها ناف
القر والقشريات التى تؤكل وبعضها يعتبر ناقال لألمراض مثل الباعوض والقمل والذباب 

  .والقراد والحلم والبعض سام كالعنكبوت والعقرب
  :الصفات العامة

  .الجسم متماثل جانبيا وتنقسم أجسامها إلى عقل وكل العقل ليست متشابهة -1
 .طع التى تتحرك حركة مفصليةلها زوائد مفصلية يتكون كل منها من عدد من الق -2

 .يغطى الجسم جليد شيتينى صلب يحمى الجسم ويعتبر كهيكل خارجى للحيوان -3

لها جهاز دموى مفتوح يتكون أساسا من تجويف دموى ويدور الدم بفعل انقباضـات   -4
 .قلبال

 .القناة الهضمية بسيطة -5

ئية أو الكتب تتنفس بواسطة الخياشيم وباإلنتشار خالل سطح الجسم وبالقصبات الهوا -6
 .الرئوية

 .أنابيب ملبيجى ويتم اإلخراج عن طريق غدد حرقفية أ -7

الجهاز العصبى جيد التكوين ويوجد أعضاء حس تشتمل علـى العيـون البسـيطة     -8
 .والمركبة وأشواك حسية وأعضاء سمعية
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ويفقس البيض عن صغار غير ناضجة وهذه تتحول تدريجيا إلى  نالجنسان منفصال -9
 .  الطور البالغ

 

 ـ:)19(شكل  وتنقسم قبيلة الحيوانات مفصلية األرجل إلى عدة صفوف أهمها

  :Class crustaceaصف القشريات  -1
تضم غالبية األنواع المائية التى تتنفس بواسطة الخياشيم ومنها أنـواع أرضـية     

والجسم مقسم إلى منطقتين منطقة رأس صدرية وهى عباره عن الـرأس منـدمج مـع    
طنية، وتخرج من المنطقة الرأس صدرية خمسة أزواج مـن األرجـل   الصدر ومنطقة ب

على األقل وزوج من قرون اإلستشعار والبطن يتكون من عدد من العقل يحمل كل منها 
  .زوجا من الزوائد ومن األمثلة الشائعة لهذه الطائفة أنواع الجمبرى والسرطانات

  :Class Myriapodaاألرجل  صف عديدة -2
سم إلى رأس وجذع مكون من عدة عقل يحمل كـل منهـا زوجـا    الجسم فيها مق  

أو زوجين  44أو أم  Scolopenderaواحدا من الزوائد كما فى ذوات المائة رجل مثل 
من الزوائد كما فى ذوات األلف رجل، والرأس يحمل زوجا واحدا من قرون اإلستشعار 

  .ةإلى جانب أجزاء الفم وتتنفس هذه المجموعة بالقصبات الهوائي
  :Class insectaصف الحشرات  -3

أزواج من أرجل المشى والجسـم مقسـم    3وهى تتنفس بالقصبات الهوائية ولها   
عقل ويحمل زوجا من قرون اإلستشـعار   6إلى رأس وصدر وبطن ويتكون الرأس من 

وزوجا من األعين المركبة وأجزاء فم متحورة لتناسب نوع غـذاء الحشـرة والصـدر    
حمل كل منها زوجا من أرجل المشى وللحشـرات المجنحـة عـادة    عقل ي 3يتكون من 

زوجا من األجنحة وقد يتحور الزوج الثانى أو يختزل، وبعض الحشرات ليس لها أجنحة 
 11والبطن يتكون من عدة عقل يختلف عددها من حشرة إلى أخرى ولكنه اليزيد عـن  

  .النحل ـ النملمثل الصرصور ـ الجراد ـ  عقلة والتحمل البطن زوائد للحركة
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  :Class Arachnidaصف العنكبيات  -4
تضم هذه المجموعة مفصليات األرجل التى تتنفس بالخياشيم إلى جانـب الكثيـر     

من األنواع األرضية التى تتنفس بالقصبات أو الردوب التنفسية والكتب الرئوية والـزوج  
وهى خاليـة   Cheliceraeاألول من زوائد هذه الحيوانات متحور إلى مالقط أو كالبات 

أزواج مـن   6إلى جزء أمامى ويحمل  تمن قرون اإلستشعار وينقسم الجسم فى العنكبيا
أزواج من أرجـل مشـى والجـزء     4الزوائد هى القرون الكالبية والملمسان القدميان و

وهو معقل عادة ولكنه اليحمل زوائـد ويمكـن   الخلفى من الجسم يعرف بمؤخر الجسم 
ين هما وسط الجسم ومؤخرة الجسم وتشتمل هـذه المجموعـة علـى    تمييزه إلى منطقت

  .)20(شكل  العقارب والعناكب والقراد والحلم وأمثلة أخرى عديدة
  :Class onychophoraصف المخلبيات  -5

تشمل عددا قليال من األنواع وهى نادرة جدا ولها بعـض مميـزات الحيوانـات      
الذى يعيش مختبئـا   Peripatusيوان البريباتس المفصلية والديدان الحلقية ومن أمثلتها ح

فى شقوق الصخور وتحت القلف واألحجار وغير ذلك من األمـاكن الرطبـة المظلمـة    
وتحمل الرأس ثالثة أزواج من الزوائد هى قرنا اإلستشعار والحلمتان الفميتان والفكـان  

  .رجل اللحميةكما تحمل زوجا من العيون البسيطة وكذلك فتحة الفم ويوجد عدد من األ

  
  الجمبرى

 
  44أم 
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  العقرب

  ) 19(شكل 
  

  :Boophilus annulatusقراد الماشية 
بقار والجاموس صغير السن وكذلك الخيل والحمير واألغنام والكالب، أليصيب ا  

مم واللون بنـى   3 – 1.5مم وعرضه  8-3الحيوان الكامل بيضاوى الشكل طوله نحو 
  .مائل لإلصفرار

  :هدورة الحيا
 4 – 3بعد أن تترك األنثى العائل وتسقط على األرض تبدأ فى وضع البيض خـالل   -

 .يوما شتاءا -4-20أيام صيفا أو 

 4000بيضة ويصل أقصى عدد للبيض نحـو   2000تضع األنثى فى المتوسط نحو  -
يومـا ولكـن    21-17ويالحظ أن البيض يفقس فى الرطوبة المرتفعة فى مدة  ةبيض

 .شهور شتاءا 6 – 5، يوما صيفا 44حضانة إلى عادة ماتصل مدة ال

وتخرج اليرقات ولها ثالثة أزواج من األرجل وتتجمع عادة علـى قمـة األعشـاب     -
يوما منتظرة العائل وعندما تجد العائل تثقب فـى   160 – 50ويمكنها أن تعيش من 
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الجلد حتى تصل أجزاء فمها إلى شريان دموى، وتمتص الدم ثم تترك العائـل إلـى   
لشقوق حيث تدخل فى طور سكون تتحول خالله إلى حورية ومدة الطور اليرقـى  ا

 .يوما 12 – 7من 

 5وتصعد الحورية مرة أخرى إلى جسم العائل المتصاص الدم ومدة طور الحورية  -
 .أيام 10 –

يوما وأثناء تلك المدة يحدث التلقيح وتسقط على  14 – 4تتغذى اإلناث الحديثة لمدة  -
 .ضع بيضها ثم تموتاألرض ثانية لت

  :األضرار
وحدوث أورام وتقرحات فى مكان  شيصاب جلد العائل بالتهابات يصحبها ميل للهر -1

  .عضة القراد
للقراد فى مكان العضة غالبا مـاتؤدى إلـى   السامة أن عمليات حقن السوائل اللعابية  -2

 .حدوث اضطرابات جهازية شديدة للعائل المصاب

غة بالقراد فإنه تظهر عليه أعراض فقر دم ثانوى وقد الحيوان إصابة بال عند إصابة  -3
 .يؤدى ذلك إلى موته

قد يحدث نوع من الشلل الرخو الصاعد الحاد والذى يكون مميتا للحيوانات الصغيرة  -4
 .السن مثل الحمالن والعجول والخيول الصغيرة

عض القراد إلصابة الحيوان العائل باآلفات ومسـببات األمـراض األخـرى مثـل      -5
 .رس والبكتريا والفطرياتالفي

  :طرق الوقاية والعالج
  .العناية بنظافة عالئق الحيوانات خصوصا الخضراء منها -1
 .نظافة حظائر تربية الحيوانات -2

  .الفحص الدورى وعالج الحيوانات المصابة -3
  :Argas persicus القراد اللين
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ويبلـغ   القراد البالغة بيضاوية الشكل مفلطحة ويسهل رؤيتها بـالعين المجـردة    
مم وسطحها جلـدى نوعـا    5مم وعرضها نحو  10 – 3طولها وهى ممتلئة بالدم من 

الذى يمتص به الدم بالسطح السفلى بـين  ) أجراء الفم(ولونها بنى غامق ويقغ خرطومها 
الزوج األول من األرجل واليمكن رؤيته إال عند وضع القرادة علـى ظهرهـا، الـذكر    

  .أصغر حجما من األنثى
  

  :ياهدورةالح
بيضة على عدة دفعات داخل الشـقوق والثقـوب    600- 500تضع األنثى من  -

 .والحفر بالحظائر

يفقس البيض بعد أسبوعين تقريبا عن يرقات لها ثالثة أزواج من األرجل تعيش  -
على جسم العائل خصوصا جلد الصدر والسطح السفلى لألجنحة وجلد األفخـاذ  

وعشرة أيام مكتسبة شكال مستديرا تقريبا  وتمتلئ بالدم فى مدة تتراوح بين ثالثة
ويكون لونها بنفسجيا وتسقط بعد ذلك إلى األرض  حيث تأوى إلـى المخـابئ   
وتتحول إلى الطور الثانى من النمو المسمى بطور الحورية ولها أربعـة أزواج  
من األرجل ويعلق بأجسام الدجاج ليال فقط أسوة بالقراد البـالغ لتتغـذى بـدمها    

 .ارا داخل الشقوقوتختبئ نه

 .تنسلخ الحوريات مرتين قبل أن تصل إلى طور القراد البالغ -
  

  :مظهر اإلصابة والضرر
بامتصاص دم العائل ليال بينما يختفـى نهـارا فـى الشـقوق      ديتغذى هذا القرا  

والثقوب والحفر الموجودة بالمجاثم والحظائر  ويمكن للقرادة البالغة  أن تتحمل الجـوع  
  .بحظائر الدواجن الخالية، لذلك يظهر صعوبة استئصاله سنوات 4لمدة 

يمتص هذا القراد دم الطيور التى يتطفل عليها ويظهر تأثيره واضـحا عنـدما     
تكون اإلصابة به شديدة فتصاب الطيور بالضعف والهزال وفقر الدم فيقل إنتاجهـا مـن   

هـذا القـراد إلـى     وينقـل .  اللحم والبيض لدرجة كبيرة كما يقف نمو الكتاكيب وتموت
  .الطيور التى تتطفل عليها بعض األمراض مثل مرض زهرى الطيور ومالريا الطيور
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  :المكافحة
ة نظرا الختبائه فى الشقوق والثقوب، كمـا أنـه   بمكافحة هذا القراد أكثر صعو  

  :يتحمل الجوع لمدة طويلة وعموما يتبع فى المكافحة الوسائل التالية
ا ماكانت اإلصابة شديدة وحـرق الحظـائر اليسـبب    إعدام الحظائر بحرقها إذ -1

  .خسارة إقتصادية كبيرة
إذا كانت الحظائر ذات قيمة فيجب إزالة جميع األدوات والمهمـات الموجـودة    -2

بداخلها من أخنان ومجاثم  ومعالف وتحرق بلهب البورى، كما تزال الفرشـة  
يـوزت  ثم تطهر بإحدى المطهـرات مثـل البتـرول الخـام، الكر    ) األرضية(

والكريسول والجامـاتوكس والجيـر المضـاف إليـه حـامض الكربوليـك       
 .أسابيع إذا لزم األمر 4-3والجامكسان، على أن يعاد الرش كل 

حماية الدجاج من تسلق القراد إليه أثناء الليل باستعمال مجاثم يرقد عليها مـع   -3
ة مالحظة عدم التصاقها بالجدران وأحاطتها بأوعية خاصة بها مـواد مطهـر  

 .تمنع وصول القراد من األرض إليها

يوما حتى تتساقط  12عدم إدخال طيور مشتراه حديثا إال بعد عزلها بعيدا لمدة  -4
 .اليرقات المتبقية على أجسامها
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  )20(شكل 

  مرض الجرب أو الهرش فى اإلنسان
Human scabies or itch 
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 ـــ

  Sarcoptes scabiei var. hominisأكاروس الجرب الذى يهـاجم اإلنسـان     
أو  Seven year itchأو جرب السبع سـنوات   Scabiesوتعرف اإلصابة به بالجرب 

وهو مرض واسع اإلنتشار فى العالم يبلغ طـول   Norwegian itchالجرب النرويجى 
ميكرون، ويكون الذكر أكثـر   350-250ميكرون وبمرضها  450-230إنثى الحيوان  

  .قليال من نصفها فى الحجم
هذا األكاروس  مهاجمة الجلد الرقيق بين األصابع وثنية الركبة والمرفـق  يفضل   

الكتف على الرغم من أن أى من أجزاء الجسم األخرى تكـون  يب والنهود وألواح ضوالق
عرضة للهجوم  وينتج عن ذلك نوع من الحكة الغير محتملة نتيجة اإلفـرازات ومـواد   

  .اإلخراج السامة لهذا األكاروس
 3جيوب الحفر والتى تحدثها األكاروسات فى خاليا البشرة حـوالى   ويبلغ طول 

سم وتتكون نتيجة ذلك بعض الحويصالت والثآليل الجربية على سـطح الجلـد ويـؤدى    
الهرش إلى خروج سوائل أنسجة الجسم والدم والتى تشجع إنتشار هذه األكاروسات، كما 

الطفيليات أو المسببات المرضـية  أن هذه الجروح تساعد على اإلصابة الثانوية بأى من 
  .األخرى
  .يهاجم هذا األكاروس أيضا الماشية، األغنام والماعز، الكالب، القطط والطيور  
فى اإلنسـان بـالتالمس أو اإلتصـال     شتنتقل اإلصابة بمرض الجرب أو الهر  

لإلسـتبدال  المباشر كما يحدث عند المصافحة باأليدى أو النوم مع شخص مصاب، بينما 
اإلستعمال المشترك للمالبس أو المناشف، أغطية األسرة دورا أقل أهمية مـن ذلـك،    أو

وتتم العدوى أساسا بواسطة اإلناث الملقحة وبتتبع أنفاق هذه األكاروسات فى الجلد يمكن 
باستخدام عدسة يدوية إزالة إناث هذا األكاروس بواسطة إبرة أو مشرط وبعد معاملتهـا  

على شريحة زجاجية فإنـه يمكـن رؤيتهـا وفحصـها تحـت       KOHبالبوتاسا الكاوية 
الميكروسكوب  وفى حاالت اإلصابة المزمنة طويلة األمد يشاهد القليل مـن الطفيليـات   

  .على المصاب عادة
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  :دورة الحياة
 150×100األكاروس بيضها الكبير الحجم نسبيا والذى يبلغ حـوالى  تضع إناث   

عرجة والتى قامت األنثى بحفرها فى الجلـد، وفـى   ميكرون على فترات فى األنفاق المت
بيضة بواسطة األنثى الواحدة وعنـد إتمـام األنثـى     25-20خالل أسبوعين يتم وضع 

لوضع البيض كله فإنها تموت عند نهاية النفق الذى حفرته والموجودة فيـه ثـم يفقـس    
سع مساحات أيام وعند هذه المرحلة تت 4-3البيض إلى يرقات ذات ستة أرجل فى خالل 

المناطق المصابة بسرعة ويتم بلوغ ونضج الحيوان ويتحول إلى الطور الكامل فى خالل 
  )21(شكل . طوار الغير كاملة ثالثة أنسالخاتيوم تنسلخ خاللها األ 10-12

  

  :عالج مرض الجرب فى اإلنسان
حيث أن هذا األكاروس يعيش عادة داخل أنفاق فى الجلد فيجـب قبـل إجـراء      
تطرية الجلد جيدا بدعكه بقوة بالصابون األخضر والماء الساخن ثـم بعـد ذلـك    العالج 

نتائج ممتازة إذا تم تكرار الدهان بها ) راسب الكبريت% 15-10(تعطى مراهم الكبريت 
وفى حالـة األفـراد   % 5أيام كذلك يستخدم معلق أزهار الكبريت بنسبة  4-3مساءا كل 

كـذلك فـإن   % Pyrethrins 0.75البيريثـرين   الحساسين للكبريت فإنه يستبدل بمرهم
أعطى نتائج جيـدة ويجـب   % Benzyl benzoate 25زيل بنزوات بناستخدام مرهم ال

  .لى أو تعقيم أو تسخين المالبس الداخلية والتى تالمس مناطق اإلصابةغ
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  ـ ذكر األكاروس4   ـ البيضة3  ـ أنثى األكاروس2  ـ بشرة اإلنسان1

  بتىالساركوأكاروس الجرب 
  )21(شكل 
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  أكاروس العنكبوت األحمر العادى
Tetranychus urticae 

 ــــ

يتميز هذا النوع بوجود بقعتين على سطح الجسم يصيب هذا النوع معظم نباتات   
  .الخضر والزينة والحوليات الشتوية والمحاصيل الحقلية

  

  :دورة الحياه
ق ويبلغ عـدد ماتضـعه األنثـى    ورااألنثى البيض على السطح السفلى لأل تضع  

بيضة فى المتوسط، يوضع البيض فرديا،  يفقس البـيض   150الواحدة طول حياتها نحو 
أيام فى الصيف وتخرج منه اليرقات ذات ثالثة أزواج من األرجـل   4إلى  3بعد حوالى 

وهذه تتغذى على النبات بامتصاص العصارة مدة يومين أو ثالثة ثم تسكن وبعد حـوالى  
اعة تنسلخ وتتحول إلى الحورية األولى ذات األربعة أزواج من األرجـل تتغـذى   س 24

من يوم إلى يومين ثم هذه الحورية لمدة يومين ثم تتحول إلى الحورية الثانية التى تتغذى 
تسكن وتتحول إلى الحيوان الكامل الذكر أو األنثى بذلك تتم دورة الحيـاة فـى الصـيف    

يوما يبلغ عدد أجيـال   20-15ألنثى فى الصيف تصل من يوما، مدة حياة ا 15-8خالل 
  .جيال فى السنة 28هذا األكاروس فى مصر 

  

  :مظهر اإلصابة والضرر
يمتص األكاروس العصارة من األوراق مما يتسبب عنه تكوين بقع بنيـة باهتـة     

على األوراق التى تجف ثم تذبل وتسقط فى النهاية وينتج عن تأثر الكلوروفيل وسـقوط  
وراق ضعف النبات وبالتالى قلة المحصول وقد ينتقل األكاروس فى بعض العوائل من األ

  .األوراق إلى الثمار فيسبب لها بقعا بنية كما يسبب صغر حجمها
وتختلف أعراض اإلصابة على القطن إذ يسبب األكاروس األحمر بقعا حمـراء   

فلى بقعا حمراء باهتة تقـع  بنفسجية على السطح العلوى لألوراق، يقابلها على السطح الس
هذه البلغ عادة بين فصوص الوريقات وحول العروق الوسطية وتختلف هذه األعـراض  
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عن اإلحمرار الفسيولوجى فى القطن الذى يكون فيه اللون األحمر طوبيا وليس بنفسجيا، 
شـكل   كما يبدأ ذلك اللون فى اإلحمرار الفسيولوجى من حواف الورقة ويتجه إلى داخلها

)22(.  
  :العوائل

يصيب األكاروس العادى عددا كبيرا من العوائل تشـمل أنواعـا متباينـة مـن       
النباتات أهمها الفول السودانى والسمسم والبرسيم والفول ومن محاصيل الخضر يصـاب  
القرعيات مثل البطيخ والشمام والخيار والكوسة، كما تصاب البقوليات مثـل الفاصـوليا   

لباذنجانيات يصاب الباذنجان والبطاطس وقد تصاب الطماطم كمـا  واللوبيا والبسلة ومن ا
يصاب بعض أنواع الخضر األخرى مثل الخرشوف والسبانخ والملوخية، أمـا أشـجار   
الفاكهة فيصاب التين ـ الكمثرى ـ الخوخ ـ المشمش كذلك يصاب بهذه اآلفة الكثيـر     

نتا والالنتانا، كما ينتشر علـى  من نباتات الزينة مثل الورد والزهور واألسيجة مثل الدورا
  .بعض النباتات المعمرة مثل الخروع وعلى الكثير من الحشائش
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  مظهر اإلصابة بالعنكبوت األحمر
 )22(شكل 
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  :المكافحة
يجب نظافة الحقل من الحشائش تماما حتى اليكـون مصـدر عـدوى ويجـب      -1

الج مثل الخـروع  مكافحة األكاروس فى النباتات المعمرة القريبة من الحقل المع
  .واألسيجة

يكافح األكاروس فى الخضر والمحاصيل الغذائية وأشـجار الفاكهـة المثمـرة     -2
 .لتر ماء 100لكل  2سم 250بمعدل % 18.5بالرش بمستحلب الكلثين 

ابتداء من شهر مايو وعند وجود إصابة تستدعى العـالج المكـافح للعنكبـوت     -
ته منفردا أو مع دودة القطـن أو  بنوعيه األحمر واألخضر فى القطن عند مكافح

 .ديدان اللوز
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ـ الجراد ـ    44أم  –فحص نماذج محفوظة فى فورمالين أو طازجة من الجمبرى  -1
  .ـ العقرب الصرصور ـ قراد الماشية ـ القراد اللين

رسم الشكل الخارجى لكل نموذج للتعرف على مناطق الجسم المختلفـة والزوائـد    -2
 .الموجودة بكل حيوان

) أوراق الخـروع (فحص عينة من أوراق نبات مصاب بالعنكبوت األحمر العادى  -3
مستعينا بعدسة تكبير للتعرف على األطوار المختلفة لألكاروس ومظهر اإلصـابة  

 .على النبات

فحص شرائح ميكروسكوبية سابقة التجهيز للعنكبوت األحمر العـادى وأكـاروس    -4
 .لمختلفةالتعرف على مناطق الجسم او) الهرش(الجرب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التدريب العملى
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مفصليات األرجل من أكبر القبائل فى المملكة الحيوانية وقـد غـزت جميـع    قبيلة  -1
البيئات ومنها ماهو ضار مثل البعوض ـ القمل ـ الذباب ـ القراد ومنهـا مـاهو      

  .نافع مثل الجمبرى ـ نحل العسل ـ دودة الحرير
فتوحـة والتـنفس يحـدث    الجسم مغطى بجليد شيتينى صلب والـدورة الدمويـة م   -2

 .بالقصبات الهوائية أو الكتب الرئوية أوا لخياشيم أو من خالل سطح الجسم

صف القشريات مثل الجمبـرى وصـف عديـدات    : تضم القبيلة عدة صفوف أهمها -3
وذوات األلف رجل وصف الحشرات مثل الصرصور األمريكى  44األرجل مثل أم 

الماشية والقـراد اللـين وأكـاروس     والجراد والنحل وصف العنكبوتيات مثل قراد
 .الجرب والعنكبوت األحمر العادى

يسبب قراد الماشية التهابات فى الجلد ـ فقر دم ـ حاالت شلل ـ يهيـئ لإلصـابة     -4
 .بمسببات األمراض األخرى كالفيروس والفطريات والبكتريا

م ويقـل  القراد اللين يتطفل على الطيور الداجنة ويصيبها بالضعف والهزال وفقر الد -5
 .إنتاجها من اللحم والبيض

أكاروس الجرب يصيب جلد اإلنسان فى المناطق الرقيقة منه وينتج عن ذلك نـوع   -6
من الهرش نتيجة اإلفرازات ومواد اإلخراج السامة لهذا األكاروس وتتكـون بـذلك   

 .الحويصالت والثآليل الجربية على سطح الجلد

السطح السفلى لألوراق ممـا يـؤدى    العنكبوت األحمر العادى يصيب النباتات على -7
لتكوين بقع بنية باهتة عليها ثم تجف وتـذبل األوراق وبالتـالى يقـل المحصـول     

 .ويضعف النبات

 تذكر أن
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  الباب الخامس
  قبيلة الرخويات

PHYLUM MOLLUSCA  
  ــــ

تشمل هذه القبيلة حيوانات كثيرة تختلف فى شكلها وتركيبها وعاداتها وتعيش فى   
  .Shellاء المالح وعلى األرض، والكثير منها له صدفة جامدة الماء العذب أو الم

  ـ:وأهم صفات هذه القبيلة هى
، فالقدم عباره عـن تضـخم   Mantleوالبرنس  Footللرخويات ميزتان هما القدم  -1

أو الحفـر   Snailsعضلى من سطح الجسم السفلى، وهو يسـتعمل إمـا للزحـف    
Clams عباره عن إنثناء من جدار الجسم  أو للقبض على الفريسة، أما البرنس فهو

العلوى ينمو إلى الخارج فيحصر بينه وبين جسم الحيوان فراغـا يعـرف بفـراغ    
البرنس الذى توجد فيه أعضاء التنفس أو هو نفسه يعمل كفراغ تنفسى، كمـا يفـتح   
فى فراغ البرنس أيضا فتحة الشرج والكليتان، ويفرز البرنس الصدفة التـى غالبـا   

ة أى تحيط بالجسم من الخارج ولكنها فى أحوال قليلة تكون مدفونـة  ماتكون خارجي
  .أى مختبئة تحت الجلد، فيكون الحيوان عندئذ عاريا

أو له جـزء يعـرف    كللرخويات قناة هضمية ذات شكل أنبوبى، والفم مسلح بفكو -2
باللسان الذى يحمل أسنانا مرتبة فى صفوف وتستعمل كالمبرد فى كحت الطعام من 

 .التى توجد عليها، وتتصل بالقناة الهضمية غدد هاضمةالسطوح 

والرخويات التى تعيش على األرض تتنفس الهواء الجـوى عـن طريـق السـطح      -3
الداخلى لفراغ البرنس، أما الرخويات التى تعيش فى الماء فتتنفس بالخياشـيم التـى   

 .تكون موجودة فى فراغ البرنس

 .ليتينالتبول يتم فى الرخويات بواسطة كلية أو ك -4
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فتين أو ثـالث  للرخويات جهاز دورى مكون من قلب عضلى وهو يتكون من غـر  -5
، والدم عديم اللون أو مائل إلى اإلصـفرار أو اإلخضـرار   غرف منها بطين واحد

 .ويحتوى على خاليا أميبية

ة الجهاز العصبى عباره عن حلقات عصبية حول الجزء األمامى من القناة الهضـمي  -6
 .ة فى الجسمثم أحبال عصبية ممتد

األجناس منفصلة عادة فى الرخويات ولكن البعض خناث، وتضع الرخويات عـادة   -7
 .بيضا كثيرا قد يصل إلى الماليين فى بعض األنواع، وبعضها يلد أحياء

  :التقســـيم
  ـ:)23(شكل  تنقسم قبيلة الرخويات إلى خمسة صفوف هى  

 .Class: Amphineura مزدوجة العصبصف  -1

يفتح الفم والشرج عند نهاية الجسم، الـرأس ضـعيف   سامها متماثلة أفراد بحرية أج
التكوين ويفتقد إلى العيون واللوامس من أمثلتها الكيتونات لونها داكن ضارب إلـى  

  .الخضرة
 .Class:  Scaphopoda مجدافية القدم صف -2

رنس فى التنفس األجناس بالصدفة أنبوبية مفتوحة الطرفين، التوجد رأس يستخدم ال
 .فصلة ومن أمثلتها دنتاليممن

 . Class: Cephalopoda الرأس قدمياتصف  -3

كبيـرة لـيس    أعـين أفراد بحرية كبيرة الحجم، سريعة الحركة لها رأس متميـز و 
لبعضها صدفة مثل األخطبوط ولبعضها صدفة مثل الحبار، أفراد هذا الصف تتغذى 

 .على اللحوم

تعيش فـى الميـاه العذبـة     Class: Lamellibranchiataذات المصراعين صف  -4
من مصراعين لهما مفصل ظهرى، اليوجد ألفـراد هـذا    أوالمالحة، الصدفة تتكون

الصف رأس أو أعين أو فكوك أو أسنان ومن أمثلتهـا محـار الميـاه العذبـة وأم     
 .الخلول
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الصدفة حلزونية، الرأس واضح ولها  Class:  Gastropoda قدميات صف البطن -5
ن أغلبها مائى تتنفس بالخياشيم والقليل منها يعـيش علـى   أعين ولوامس ولسان مسن

األرض يتحور البرنس فيها إلى عضو يشبه الرئة ومن أمثلتها القواقـع الوسـطية   
 .البزاقاتللبلهارسيا والديدان الكبدية، القوقع الصحراوى ـ 

  :األهمية اإلقتصادية للرخويات
لنبات إال أن الـبعض منهـا   تسبب الرخويات أضرارا بالغة لإلنسان والحيوان وا  

  .مفيد لإلنسان
  :منافع الرخويات  ) أ

أم الخلـول ـ الجنـدوفلى ـ     (يستخدم اإلنسان الرخويات كغذاء هام ومفيد    -1
  ).األخطبوط والحبارات

يستعمل بعضها فى عمل اللؤلؤ ولذا توجد لها مزارع خاصـة فـى الهنـد       -2
  .وسيالن

  .رايريصنع منها بعض أدوات الزينة والز   -3
  .تستخدم فى صناعة الجير وبناء الطرق   -4

  :أضرار الرخويات) ب
تعمل القواقع كعوائل وسطية للديدان المتطفلة على الحيوانات واإلنسان مثـل   -1

  .الدودة الكبدية والبلهارسيا
تعمل القواقع والبزافات على نقل العديد من األمـراض للنباتـات خصوصـا     -2

  .نها تنقل األمراض للحيوان واإلنسانالفطرية والفيروسية كما أ
تهاجم الرخويات الخضروات ومحاصيل الحقل مسببة لهـا أضـرارا كبيـرة     -3

خصوصا البرسيم واألرز والفول والخـس والكرنـب وبالتـالى يضـعف     
  .المحصول وتقل كميته

تهاجم البزافات جذور الشتالت الصغيرة والحديثة ألشجار الفاكهة خصوصـا   -4
  .ما يؤدى إلى موتهافى المشاتل م

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

  .تهاجم القواقع أشجار الفاكهة وتتغذى على األوراق والثمار واألفرع الحديثة -5
  .تقضى القواقع على مساحات كبيرة من األرز خصوصا فى مرحلة اإلنبات  -6
تهاجم القواقع البذور فى الحقل والمخازن ويؤدى ذلك إلى تلف البذور وتعفنها  -7

  .اتحيث تنمو عليها الفطري
  

  

  
  

  أنواع القواقع
  

  )23(شكل 
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التعرف على األنواع المختلفة من القواقع األرضـية ذات األهميـة اإلقتصـادية    
  .والتى تعتبر آفة على محاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة

  :قوقع البرسيم الزجاجى -1
الخس (وات وهو شائع فى كثير من محافظات مصر فى حقول البرسيم والخضر  

والفراولة وأشجار الفاكهة، الصـدفة فيـه بيضـاء    ) ـ البطاطا ـ الكرنب ـ البطاطس  
  .شفافة

  :قوقع الحدائق البنى -2
ـ منتشر على نباتات الزينة والخضروات وهو كبيـر ال  م والصـدفة عليهـا   حج

  .تخطيطات بنية غامقة
  :قوقع الرمال الصغير -3

الصدفة عليهـا العديـد مـن    ويوجد على الحشائش ونباتات الزينة والخضروات 
  .الخطوط بنية اللون

  :قوقع النخيل -4
متوسط الحجم ـ لون الصدفية أبيض به خطوط عرضية داكنة، يصيب النخيـل   

  .والموالح والليمون
  
  
  
  
  

 التدريب العملى
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تصخم عضلى يستعمل عباره عن من أهم صفات الرخويات القدم والبرنس القدم  -1
  .إنثناء من جدار الجسمفهو للزحف أما البرنس 

الرخويات األرضية تتنفس بواسطة حجرة رئوية أما الرخويات التى تعيش فـى   -2
 .الماء تتنفس بواسطة الخياشيم

 .للرخويات جهاز دورى عباره عن قلب يتكون من غرفتين أو ثالث -3

 .األجناس منفصلة ولكن البعض خناث -4

 .أهم صفوف الرخويات هى الرأس قدميات وذات المصراعين والبطنقدميات -5

بعض الرخويات كغذاء لإلنسان، يصنع منها اللؤلؤ، يصنع منهـا أدوات  تستعمل  -6
 .الزينة

 .القواقع عوائل وسطية للديدان المتطفلة -7

 .القواقع والبزافات تنقل كثير من األمراض لإلنسان والحيوان -8

القواقع والبزافات آفة خطيرة على محاصـيل الخضـر والمحاصـيل الحقليـة      -9
 .ة وعلى البذور فى الحقول والمخازنوأشجار الفاكهة ونباتات الزين

 .من القواقع األرضية قوقع البرسيم، قوقع الحدائق البنى وقوقع النخيل -10

  
  
  
  
  
  
  

 تذكر أن
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  الباب السادس
  قبيلة الحبليات

PHYLUM CHORDATA  
  ـــ

قبيلة الحبليات مكان القمة من سائر قبائل المملكة الحيوانيـة دون منـازع،   تحتل   
ى أدركتها الحيوانات التابعة لها والتـى تتميـز بالتعقيـد    وذلك من حيث درجة الرقى الت

ويكفى أن نعلم أن هذه القبيلة تضم من بينها اإلنسان فى إحدى تحت قبائلهـا  ... التركيبى
  .Subphylum Vertebrataالهامة وهى الفقاريات 

  ـ:ومن المميزات األساسية التى تميزها مايلى  
  :Notochordالحبل الظهرى ) 1

يب دعامى عصوى الشكل ولكنه يتميز بدرجة من المرونة تسـمح لـه   وهو ترك  
بأداء وظيفته على الوجه المطلوب والتى نشأ منها تسمية القبيلة ذاتهـا بالحبليـات وهـو    

ويتكون من قلب داخلى عباره عن نسيج مكون مـن  ... يغيب كلية فى جميع الالفقاريات
  .خاليا ذات فجوات تغلفها طبقة من نسيج ليفى

  :Dorsal nerve chordالحبل العصبى الظهرى  )2
تتميز الحبليات بوجود حبل عصبى أنبوبى يمتد فى وضع ظهرى بالنسبة للحبـل    

الظهرى وهو على النقيض مما هو بالالفقاريات التى فيها يمتد الحبل العصبى بطنيا على 
  .امتداد جسم الحيوان

كـون مصـمتا ولكنـه فـى     ويجدر بالذكر أن الحبل العصبى فى الالفقاريات ي  
ويسمى هذا التجويف بالقناة المركزية ويتكون المخ نتيجة تضـخم  . الحبليات يكون أجوفا

  .الجزء األمامى من الحبل العصبى
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  :Pharyngeal pouches & gill slitsالجيوب البلعومية والفتحات الخيشومية ) 3
ة التى تفتح للخـارج  تتميز الحبليات بوجود عدد من الجيوب الخيشومية المزدوج  

عند منطقة البلعوم بفتحات ضيقة تسمى الفتحات الخيشومية وهى إما أن تسـتمر طـوال   
حياة الحيوان لتؤدى له وظيفة التنفس كما فى األسماك أو تختفى فـى أثنـاء األطـوار    

  .الجنينية ويحل محلها الرئات
  إتجاه تدفق الدم فى األوعية الدموية الظهرية والبطنية) 4

Direction of blood flow in the dorsal and ventral artries: 
يتدفق الدم من األمام إلى الخلف فى الوعاء الدموى الظهرى ومن الخلـف إلـى     

  .األمام فى الوعاء البطنى للحبليات وعكس ذلك فى جميع الالفقاريات
  

 :Tail regionمنطقة الذيل ) 5

فتحة اإلست مباشرة وهى تشـتمل   وتعرف بأنها الجزء من الجسم الموجود خلف
على الجزء األخير من الحبل الظهرى والجزء الخلفى من الوعاء الدموى الظهرى، وهذا 

  .التركيب اليوجد له مثيل فى الحيوانات الالفقارية
وتظهر هذه المنطقة بوضوح خالل األطوار الجنينية األولى لجميـع الحبليـات   

و قد تختفى تدريجيا أثناء النمـو الجنينـى قبـل    وهى إما أن تظل طوال حياة الحيوان أ
  .الميالد مثل اإلنسان أو قبل الوصول إلى الطور النهائى كما فى الضفادع

  

  :Taxonomical systemالنظام التقسيمى 
تقسم الحيوانات الحبلية إلى أربعة مجموعات على مستوى تحت القبيلة وفقا لمـا    

  ـ:يأتى
  :Subphylum Hemichordataتحت قبيلة النصف حبليات  -1

وتتميز الحيوانات التابعة لها بوجود الحبل الظهرى فى المنطقة األمامية فقط من   
  .الجسم
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  :Subphylum Urochordataتحت قبيلة الذيل حبليات  -2
ويظهر الحبل الظهرى فى المنطقة الخلفية لجسم الطور اليرقى فقط ولكنه يختفى   

  .فى الطور اليافع
  :Subphylum Cephalochordataلة الرأس حبليات تحت قبي -3

الحيوانات التابعة لها يوجد بها الحبل الظهرى فى المنطقة الخلفيـة فقـط مـن      
  .الجسم

  :Subphylum Vertebrataتحت قبيلة الفقاريات  -4
وفيها يظهر الحبل الظهرى فى األطوار الجنينية المبكرة ثم يحل محله تـدريجيا    

  .ى يظل طوال حياة الحيوانالعمود الفقرى الذ
  

  )الفقاريات(تحت قبيلة الجمجميات 
Subphylum Vertebrata  

  :المميزات
أمـا   Brainالحبل العصبى األنبوبى موجود ويتضخم جزأه األمامى مكونا المخ  -1

  .Spinal cordباقى األنبوبة فيبقى رفيعا ويعرف بالحبل الشوكى 
ولكنه يضمحل ويتالشى بعـد ذلـك   للفقاريات حبل ظهرى فى األطوار الجنينية  -2

ويتكون حوله العمود الفقرى، فالنسيج المحيط بالحبل الظهرى يتكون من عـدد  
من كليهمـا،   ومن الحلقات المتراصة وهذه تتكون من غضروف أو من عظم أ

ويتكون من مجموع فراغات الفقاريات المتتالية فراغ أنبوبى يمتد بداخله الحبـل  
صندوق يسمى الجمجمة وهىتتكون إما من غضروف الشوكى، ويوجد المخ فى 

 .ضروف وعظمغأو من 

يتميز الجهاز الدورى بكون القلب سفلى الوضع وله صمامات، وأن الدم يحتـوى   -3
على كرات الدم الحمراء يوجد بها عادة الهيموجلوبين التى تكسب الـدم لونـه   

 .األحمر
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وعلى الرأس يوجد الفم الجسم جانبى التماثل وينقسم عادة إلى رأس وبدن وذنب،  -4
توجد فتحتا األنف، وعلى جانبى الرأس توجـد   هوهو فتحة عريضة سفلية وبقرب

العينان وخلفهما توجد األذنان، وفى منطقة العنق توجـد الفتحـات أو الشـقوق    
الخيشومية، وفى نهاية البدن من الجهة السفلية توجد فتحـة الشـرج والفتحـات    

 .ذى يفتح للخارج بفتحة واحدة هى فتحة المجمعالبولية والتناسلية فى مجمع ال

عوامتـان  (  Pectoralللجسم زوجان من األطراف زوج أمـامى أو صـدرى    -5
وزوج خلفى أو حوضـى  ) صدريتان أو رجالن أماميتان أو جناحان أو ذراعان

Pelvic  أو رجالن خلفيتان، ولهذه األطراف هياكل تنتهى أساسيا بخمسة أصابع
 .رافها هياكل تعرف بالشعاعات العواميةماعدا األسماك فآلط

  ـ:الصفوف التاليةوتنقسم الفقاريات إلى 
  صف األسمــــاك) 1
  صف البرمـــائيات) 2
  واحـــفصف الزا) 3
  صف الطــــيور) 4
  صف الــــثدييات) 5

Cl. Pisces 
Cl. Amphibia 
Cl. Reptilia 
Cl. Aves 
Cl. Mammalia 

  
  

  صف األسماك
Class : Pisces 

  ــ
التى تعيش فى  والغضروفية تضم هذه الطائفة أنواعا كثيرة من األسماك العظمية  

  .مختلف أنواع المياه العذبة منها وشبة المالحة والمالحة
  :الصفات العامة

  .الهيكل يتكون أساسا من عظم أو غضروف فى الحيوان اليافع -1
 .لها زعانف زوجية تتكون من زعنفتين صدريتين وزعنفتين حوضيتين -2
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أو الجلد مزود بالعديد من الغدد المخاطية، ويغطى فى العـادة بحراشـف عظميـة     -3
 .إما أن تكون من النوع البراق أو الدائرى أو المشطىدرعية 

 .الفم عادة طرفى ومزود بأسنان، والفكان جيدا التكوين -4

كل من جـانبى البلعـوم،    توجد أربعة خياشيم تضمها غرفة خيشومية مشتركة على -5
 .ياشيم على كل جانب غطاء خيشومىويغطى الخ

 .يتكون القلب عادة من ثالث حجرات هى جيب وريدى وأذين وبطين -6

 .الجنسان منفصالن والمناسل مزدوجة، واإلخصاب عادة خارجى -7

  ).24(المجموعة سمك البلطى وسمك القرش شكل  ومن أمثلة هذه
  

  صف البرمائيات
Class : Amphibia 

 ـــ

رية تعيش حياة مزدوجة جزء منها فى الماء وجزء منهـا  البرمائيات حيوانات فقا 
  .على األرض

  :الصفات العامه
حيوانات من ذوات الدم البارد تتغير درجة حرارة أجسامها تبعـا لحـرارة الوسـط     -1

  .المحيط
تبيت بياتا شتويا أى أنها توقف معظم أنشطتها وتختبـئ وتبقـى دون حـراك بـين      -2

 .اراألحجار فى البرك وعلى شواطئ األنه

 .يغطى الجسم بجلد ملون يسهل مطابقته للون الوسط المحيط -3

 .توجد فتحتا أنف خارجيتين وعينان لهما جفون متحركة وأذنان -4

، ولكن تختفى الخياشـيم  )اليرقانه(يتم التنفس بالخياشيم فى األطوار الجنينية المبكرة  -5
 .الحيوان اليافعتدريجيا لتحل محلها الرئات التى تعتبر أعضاء التنفس األساسية فى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

يتميز السيلوم إلى تجويفين رئيسيين هما التجويف التامورى والتجويـف البريتـونى    -6
 ).البطنى(

 القلب يتكون من خمس حجرات، جيب وريدى وأذينان وبطين وجذع شريانى ويوجد -7
 ).25(شكل . جهاز كبدى بابى وجهاز كلوى بابى ومن أمثلتها الضفدعة المصرية
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  لطىتشریح سمكة الب
  )24(شكل 

  
  

  
 )25(شكل 
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  صف الزواحف
Class : Reptilia 

  ـــ
، وتعـرف  تضم هذا الطائفة السحالى والثعابين والسالحف والحرابى والتماسـيح   

  .)26(عامة بالحيوانات الزاحفة شكل 
  :الصفات العامة

ف قرنية تمنع فقدان الماء، وفى بعض األنواع توجد حراشـف  يالجسم مغطى بحراش )1
  .ددغلجلد جاف فى معظم األنواع واليحتوى على أى عظمية وا

 .يوجد زوجان من األطراف لكل منها خمس أصابع تنتهى بمخالب قرنية )2

 .التنفس دائما بالرئات وهى من ذوات الدم البارد )3

 .ح حيث ينقسم إلى حجرتين منفصلتينالبطين غير منقسم تماما، فيما عدا فى التماسي )4

 .اوية وذات أنويةالكريات الدموية الحمراء بيض )5

 .اإلخصاب داخلى والبيض غنى بالمح )6
  

 
  الحرباءة السلحفاه

  )26(شكل 
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  صف الطيور
Class Aves 

  ـــ
   :الصفات العامة

  .الجسم مغطى بالريش -1
 .يمتد الرأس فى األمام مكونا منقارا له أشكال متعددة فى األنواع المختلفة -2

 .ع أعلى قاعدة الذيلبالجلد غدة وحيدة هى الغدة الزيتية التى تق -3

 .األطراف األمامية متحورة إلى أجنحة -4

 .للجمجمة لقمة قذالية وحيدة -5

معظم الفقرات وخاصة تلك الموجودة فى منطقة الجذع مندمجة معا، والعديـد مـن    -6
 .العظام األخرى مندمجة وهو تحوريساعد على الطيران

 .القلب يتكون من أربع حجرات، أذينين وبطينين -7

 .ية واحدة هى القوس اليمنى وتغيب القوس اليسرىتوجد قوس جهاز -8

 .توجد أكياس هوائية متصلة بالرئتين -9

للطيور حنجره سفلية تسمى، الحنجرة الصـوتية، عنـدالجزء السـفلى للقصـبة      -10
 .الهوائية

 .التوجد مثانه بولية والمواد اإلخراجية شبه جافة -11

يض واحدة هـى  لألنثى مبيض وحيد هو المبيض األيسر، كما توجد أيضا قناه ب -12
المـح ومغطـى    رالقناه اليسرى، واإلخصاب داخلى، والبيض كبير الحجم غزي

 .بقشور كلسية صلبة

من ذوات الدم الحار، أى أن حرارة جسمها التتـأثر بدرجـة حـرارة الوسـط      -13
 .المحيط

  ).28، 27(شكل 
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  صف الثدييات
Class : Mammalia 

 ــ
تتبعها ترضع صغارها باللبن الذى  اشتق إسم هذه الطائفة من أن الحيوانات التى  

وتضم هذه الطائفة حـوالى  . تنتجه غدد ثديية، والثدييات أرقى األشكال فى عالم الحيوان
  .نوعا، ومن أمثلتها الغنم والقردة والخفافيش واإلنسان 1500

  

  
  

  الجھاز الھضمى للحمامة
  
  
 )27(شكل 
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  الجھاز البولى التناسلى للحمامة
  )28(شكل 
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  :ت العامةالصفا
الجسم منقسم إلى رأس وعنق وصدر وجذع، والذيل قد يكون موجودا فـى بعـض    -1

  .األنواع
الجلد مغطى بالشعر ويحتوى على غدد عرقية وغدد دهنية وغـدد رائحـة وغـدد     -2

 .ثديية

متحورة للمشى والجـرى أو التسـلق أو   أصابع  خمسذو  أربع أطراف، والقدملها  -3
 .الحفر أو السباحة أو الطيران

 .ن ذوات الدم الحار، أى أن حرارة جسمها ثابتةم -4

الفكوك مزودة بأسنان متشابهة أو غير متشابهة تنتظم بطريقة خاصة يعبـر عنهـا    -5
 .بالصيغة السنية

 .يفصل مابين التجويف الصدرى والتجويف البطنىوالحجاب الحاجز عضلى  -6

 .القلب مكون من أربع حجرات، وتوجد القوس الجهازية اليسرى فقط -7

 .د مثانة بولية والبول سائلتوج -8

 .توجد الخصيتان فى كيس خارجى هو كيس الصفن، يقع خارج التجويف البطنى -9

 .اإلخصاب داخلى ويتم تكوين الجنين داخل الرحم حتى الوالدة -10

  ).30، 29(شكل  .ويعتبر األرنب أوركتوالجس كيونكيولس مثاال لهذه المجموعة -11
  

  القوارض وأهميتها االقتصادية
  ــــ

  -:تيةاآلة االقتصادية للفئران في النقاط صر األهميتنح
بالنسبة للمحاصيل الحقلية القائمة في الحقل فإن الفئران تهاجمها في جميـع مراحـل    -1

 .نموها

  .بالنسبة لحدائق الفاكهة فإن الفئران تهاجم قلف األشجار وتوقف سريان العصارة -2
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وهي في طور النضج حيـث كانـت   بالنسبة للخضر فإن الفئران تهاجم المحاصيل  -3
  .والبطيخ والشمامالخسائر عالية في محاصيل الطماطم والفراولة 

بالنسبة لمخازن الغالل والشون فإن الفئران تهاجم الحبوب وتؤدي إلى نسـبة فقـد    -4
  .كبيرة عالوة علي تلوث هذه الحبوب ومنتجاتها ببول وبراز الفئران

عنابر البيض والتربية وتلتهم البيض الفئران تهاجم  يبالنسبة لمزارع اإلنتاج الحيوان -5
كما تهاجم أيضـا  ، وصغار الدواجن واألمهات وتقوم بنشر العديد من األمراض فيها

  .مخازن العلف
  .بقرض األخشاب وأنابيب المياه والكابالت الكهربيةالفئران تقوم   -6
وأهم هذه األمراض هي  تقوم الفئران بنشر العديد من األمراض لإلنسان والحيوان -7

 .مرض الطاعون

  أسباب الزيادة في أعداد الفئران في مصر في السنوات األخيرة
 عمليات تطهير الترع والمصارف وعدم السماح للفالحين بإزالة نواتج التطهير  -1

التركيب المحصولي المتبع في مصر والذي ال يسمح بخلو األرض من الزراعـات    -2
  .علي مدار السنة

جراء عمليات الحصاد للمحاصيل مما يؤدي إلى تركها إللة األيدي العاملة الالزمة  ق -3
 .فترة طويلة في األرض

  .سوء عمليات التخزين في مصر وعدم تطور أساليب التخزين -4
  .تحول نظام ري الحياض إلى ري مستديم أدي إلى زيادة الفئران-6
ى القضاء علي العديد مـن األعـداء   استخدام المبيدات الحشرية بصورة مكثفة أدي إل-7

  .الخاصة بالفئران مثل الطيور الجارحة والثعابين
  .إهمال المزارع ألرضه وعدم االهتمام بعمليات الخدمة-8
اإلهمال في صيانة الصرف المغطي التي أقامت الدولة العديد منها في أماكن عديدة  -9

  .دون االهتمام بصيانتها
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  الجھاز الھضمى فى األرنب

  ) 29(شكل 
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  الجھاز البولى التناسلى لألرنب
  )30(شكل 
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  ).31(شكل   أنواع الفئران األكثر انتشارا

 األسود الفأر المتسلق ويعرف بالفأر: أوال
يأخذ نفس لون الجسم وهو مستدير تبدو علية الحلقات الغضروفية واضحة وهـو  : الذيل

  .أطول من الجسم والرأس معا
يفضل النباتات المحتوية علي نسبة أعلـي مـن المـواد      .واسعتان مدبب والعينان :الفم

  .السكرية
 

  :فأر المنزل ويعرف بالسيسي: ثانيا
 –واألذنان كبيرتان  –العينان واسعتان  –وهو أصغر األنواع وزنا وحجما 

  .الذيل مساويا لطول الجسم والرأس معا  وطول
  .شعر الجسم رصاصي ناعم

  .يفضل في غذائه الحبوب
 فأر الحقل: الثاث

ويعرف بفأر الغيط ويعيش علي جسور الترع والمصارف وداخـل األراضـي   
 .الزراعية

  ).فلفل  –ملح ( والشعر لونه ، العينان ضيقتان والذيل أقل طوال من الجسم والرأس معا
  .يفضل في غذائه النباتات والحشائش 

  

  .ريويعرف بالفأر البني أو فأر المجا الفار النرويجي : رابعا
اكبر األنواع وزنا وحجما الذيل أقصر من طول الجسم والرأس معا وغير كامل 

  .يفضل في غذائه المواد الغذائية المحتوية علي بروتين حيواني  .االستدارة وذو لونين
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  الفأر الشوكي: خامسا
يتغذى علي النباتـات والطحالـب    –يوجد خصلة من الشعر الخشن علي الظهر 

 .  إلنسان ويتحمل العطشوالسحالي وفضالت ا

  

 
 ) 31(شكل 
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فحص الشكل الخارجى لسمك البلطى والتعرف علـى أنـواع الزعـانف المختلفـة      -1
  .وفتحات الجسم، فحص قشرة من قشور السمك تحت الميكروسكوب

 .تشريح سمك البلطى للتعرف على الجهاز الهضمى والبولى التناسلى -2

  :التشريح
  .بيه فى طبق التشريحضع الحيوان على أحد جان -1
 .ثبته بالدبابيس وغطه بالماء -2

جدار الجسم مبتدئا من خلف اإلست ثم يمتد القص إلى أعلى حتـى الخـط   ص ق -3
 .الجانبى البطنى

ر فى القص موازيا للزعنفة الظهرية حتى فوق غطائى الخياشـيم وأسـفل   ماست -4
 .الخياشيم، يمتد القص إلى أسفل بميل حتى السطح البطنى للجسم

 .ب الجزء المقصوص وثبته بالدبابيسإقل -5

الجهاز الهضـمى   :إفحص األجهزة اآلتية وارسمها مع كتابة األجزاء على الرسم -6
 .ـ الجهاز البولى التناسلى

فحص الشكل الخارجى للضفدعة والتعرف على الفتحات الخارجيـة مـع فحـص     -3
  .التجويف الفمى البلعومى

 .لبولى التناسلىتشريح الضفدعة للتعرف على الجهاز الهضمى وا -4

  :التشريح
تختلف طريقة التشريح باختالف الجهاز المطلوب إظهاره ولكن تشـترك جميـع   

  ـ:هذه األجهزة فى أسس ثابتة هى

  التدريب العملى
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ثبت الحيوان على سطحه الظهرى من أطرافه بواسطة دبابيس مائلـة وبحيـث    -
فيثبت الطرفـان  ، ه30يعمل كل طرف مع المحور الطولى للجسم زاوية مقدارها 

لى اليسار واليمين وكذا الطرفان الخلفيـان  إماميان بحيث يتجهان إلى أعلى واأل
يثبتان بحيث يتجهان إلى أسفل والى  اليسار والى اليمين أيضا وبواسطة ملقـط  
رفيع أرفع الجلد عند منطقة تالقى الفخذين بحيث ينطبق نصـفى الجلـد معـا    

دى علـى سـطح   يكون المقص عمو بواسطة المقص الرفيع أحدث قطعا بحيث
، أرفع الجلد فى منطقة الشق بالملقط وقصه من منتصفه متجها فى القص البطن

من أسفل إلى أعلى حتى تصل إلى الفك السفلى ويجب أن يكون القـص بحيـث   
يكون الجلد مرفوع على جانب القص بواسطة ملقط كما يجب أن يكون طـرف  

طرفين األمامى والخلفى المقص متجها إلى أعال، أحدث شقا مائال عند كل من ال
األطراف ثم  ومارا فى جلد هذه ه45بحيث يكون هذا القطع على زاوية مقدارها 

  .افرد كل جزءوثبته بواسطة دبابيس مائله
  .إرسم الجهاز الهضمى والبولى التناسلى ثم أكتب البيانات على الرسم -

تـب  إرسـم الحيـوان واك  . فحص بعض أنواع الزواحف مثل السحلية أوالسلحفاه -5
 .البيانات على الرسم

فحص الشكل الخارجى للحمامة المنزلية والتعـرف علـى األطـراف األماميـة      -6
 ).األرجل(والطرفين الخلفيين ) األجنحة(

 .تشريح الحمامة للتعرف على الجهاز الهضمى والجهاز البولى التناسلى -7

  :التشـــريح
خشبية بحيث يكون إنزع ريش السطح السفلى للحمامة وضعها على لوحة التشريح ال -1

  .السطح السفلى آلعلى
بواسطة المقص، يعمل قطعا وسطيا فى الجلد مبتدئا من أمام فتحة المجمـع ومنهيـا    -2

 .عند المنقار يتم تخليص الجلد من العضالت ويثبت على الجانبين
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تنزع العضالت الكتفية العظمية والكتفية الصغيرة وكذلك عظام القص فتظهر بـذلك   -3
 .ة الموجودة بفراغ البطناألحشاء الداخلي

تقطع أغشية المساريقا وتسلك األمعاء ثم تفرد على لوح التشريح لفحـص الجهـاز    -4
 .الهضمى للحمامة المنزلية مع اإلستعانة بالرسم التخطيطى المبسط

للتعرف على منطقة الرأس والفتحات  ثديياتفحص الشكل الخارجى لألرنب كمثال لل -8
  .ية والخلفية والغدد الثدييةالموجودة بها واألطراف األمام

 .تشريح األرنب لفحص الجهاز الهضمى والجهاز البولى التناسلى -9

  :التشـــريح
  .ثبت الحيوان على لوح تشريح خشبى وسطحه البطنى آلعلى )1
بواسطة المقص، يعمل قطعا وسطيا فى الجلد مبتدئا من موضـع اإللتحـام العـانى     )2

كذلك فى جلد كل من األطراف األماميـة  متجها إلى األمام حتى طرف الفك السفلى و
 .والخلفية

أو السـلخ ويثبـت الجلـد علـى      طيتم تخليص الجلد من العضالت بواسطة المشر )3
 .الجانبين

تقص عضالت البطن ابتداء من منطقة الحوض حتى منطقة القص وتقص عضالت  )4
 .البطن جانبا من األمام ثم تثنى على الجانبين

الحظ وجود الحجاب الحاجز الـذى يفصـل فـراغ    يفتح الفراغ الصدرى بالمقص،  )5
 .الصدر عن البطن

تسلك األمعاء من أغشية  المساريقا على لوح التشريح لفحص الجهاز الهضمى مـع   )6
 .اإلستعانة بالرسم التخطيطى المبسط

  

لفـأر الغـيط والفـأر    ) فى النماذج المحنطة المجهـزة (إفحص الشكل الخارجى 
  :النرويجى والحظ أن
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الرأس حاد الشكل ـ الفم مدبب قليال ـ الذيل أقل فى الطول من طـول     :فأر الغيط )1
  .الجسم والرأس معا ـ اللون أسود داكن تتخلله بقع طولية عريضة صفراء

كبير الحجم ـ الفم غير مدبب ـ الذيل سميك أقصـر مـن طـول      : الفأر النرويجى )2
 .الجسم والرأس معا ـ اللون رمادى مشوب بلون بنى، البطن باهته

  .إرسم ماتراه رسما تخطيطيا مع كتابة البيانات على الرسم
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  .قبيلة الحبليات هى أرقى القبائل فى المملكة الحيوانية -1
ـ  الحبل( من المميزات األساسية لها  -2 ـ منطقـة  الظهرى ـ الحبل العصبى الظهرى 

 ).الذيل

 :تنقسم القبيلة إلى -3

  .تحت قبيلة النصف حبليات -
 .حت قبيلة الذيل حبلياتت -

 .تحت قبيلة الرأس حبليات -

 .تحت قبيلة الفقاريات -

  :تنقسم تحت قبيلة الفقاريات إلى خمسة صفوف هى -4
  .الثدييات -الطيور  -الزواحف -البرمائيات -صف األسماك  -  

  :ينقسم صف األسماك إلى تحت صف -5
  ).مكسمك القرش ـ كلب الس(تحت صف األسماك الغضروفية مثل  -1  
  ).سمك البلطى ـ سمك البورى(تحت صف األسماك العظمية مثل  -2  

صف البرمائيات من أقدم الفقاريات األرضية وتشبه األسماك فى أن صغارها تتنفس    -6
  ).الضفدعة(بالخياشيم مثل 

صف الزواحف مكيفة للحياه على األرض حتى التى يعيش منها فى الماء البـد وأن    -7
  ).السالحف ـ التماسيح(يضها مثل تعود لألرض لوضع ب

يتمير صف الطيور بأن أجسامها مغطاه بالريش ـ العظام خفيفة إسفنجية خاليه مـن    -8
  .مادة النخاع وتوجد طيور ضارة وطيور نافعة

  .صف الثدييات تتميز بوجود هيكل خارجى من الشعر والغدد العرقية وغدد الرائحة -9

  تذكر أن
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  الباب السابع
  بين الكائنات الحيةالعالقات الغذائية  

  ـــ
الغذاء هو مصدر الطاقة ويعتبر الحصول عليه هو الهدف الرئيسي الـذي تبنـي   
عليه العالقة بين الكائنات الحية تستطيع النباتات الخضراء تكوين غـذائها بنفسـها عـن    
طريق عملية البناء الضوئي كما تستطيع بعض أنواع البكتريا توفير غذائها عن طريـق  

ة الكائنات الحية األخري غير ذاتية التغذية أي تعتمد علي غيرها يكيميائية أما بقالتغذية ال
  .في غذائها

، بعض الكائنات الحيـة والـبعض اآلخـر   وقد أدي ذلك الي نشوء عالقات بين 
نوعين مختلفين مـن أنـواع    وتضم العالقة الواحدة عادة أثنين من الكائنات ينتميان الي

نشأ العالقـة بـين النبـات    كما يمكن أن ت، ن من أنواع النبات، أو نوعين مختلفيالحيوان
أو كليهمـا  ، ، ويكون الهدف من كل تلك العالقات هو حصول أحد الشـريكين والحيوان

  .علي الغذاء
 األفتراس والتطفل، ومن اآلنماط العديدة في العالقات الغذائية بين الكائنات الحية

  -:يلي دراسة مبسطة لكل منهما ، وفيما والمعايشة وتبادل النفع والترمم
 :فتراسإلا

هي طريقة من طرق الحصول علي الغذاء يقوم الكائن الحي المفترس بمهاجمـة  
كائن حي آخر أضعف منه ويعرف بالفريسة وتعتبر العالقة بـين الفريسـة والمفتـرس    
عالقة مؤقتة تنتهي بأستهالك الفريسة أو جزء منهـا وطبيعـة األفتـراس هـذه يمكـن      

  .ونباتات ت ها في عدد كبير من الكائنات بين حيوانامشاهدت
ومـن  . ففي عالم الحيوان يالحظ أن بعض الحشرات تلـتهم بعضـها اآلخـر    

المعروف أن ظاهرة األفتراس أكثر شيوعا بين الحيوانات الثديية ومن أمثلتهـا افتـراس   
 .القط للفأر والذئب للشاة واألسد للغزالة
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 :التطفل

علي كائنين يعتمد أحدهما علي اآلخر فـي بنـاء جسـمة    تشتمل عالقة التطفل 
بينما تلحق بالثـاني أضـرار   ، واستمرار حياتة بأن يستمد الغذاء المهضوم جزئيا أو كليا

ونتيجة آلعتماد الكائن األول علي الثاني فأنه يعرف بالطفيـل ويسـمي الكـائن    ، مختلفة
  .اآلخر بالعائل 

الديدان الخيطية والشريطية علي األنسان ومن أمثلتها تطفل بعض الحيوانات مثل 
التـي  ) البروتـوزوا ( تركزت معظم حاالت التطفل في الحيوانات األوليـة   والحيوانات،

وبالزموديـوم  ، انتاميبا هستوليتيكا المسببة للزحـار ، كثيرا ما تصيب األنسان والحيوان
 .نسان إلالمالريا في ا

 
  :)فادةإلا( المعايشة

بحيث يعود النفع كله علـي  ، القة يعيش كائن حي مع آخرفي هذا النوع من الع
احدهما الذي يسمي بالمتعايش بينما ال يعود علي اآلخر وهو المضيف أيـة فـادة كمـا    

  .اليصيبة من العالقة أي نوع من الضرر 
ومن أمثلة عالقة األفادة ماليين البكتريا وغيرها من األحياء الدقيقة التـي تمـأل   

، وتتغذي علي بقايا الغذاء وفضالت الهضـم ، ء في األنسان والحيوانتجويف الفم واألمعا
كما أن ثقوب األسفنج وقنواته الدقيقـة تـأوي   . دون أن يتسبب عن وجودها ضرر يذكر

اليها أعداد هائلة من األحياء المائية الدقيقة تحتمي فيها من األعداء وتحصل علي غذائها 
  .من تيار الماء الذي يمر في تلك القنوات

  :)التكافل ( تبادل النفع 
اذ تضـم  ، يقدم هذا النوع من العالقات نماذج للتعاون المثمر بين الكائنات الحية

يأخذ الواحد من اآلخر بقدر مـا  ، يعيشان مع ويتبادالن الفائدة، العالقة اثنين من الكائنات
  .وال يلحق بأيهما أي ضرر، يعطية ـ فيصيب ما منهما قدرا من النفع
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لتها تلك العالقة التي تنشأ بين البكتريا المعروفة باسم البكتريا العقدية من ناحيـة  ومن أمث
  .ونباتات البقول مثل الفول والبرسيم والعدس وغيرها من ناحية أخري

ومن األمثلة الحيوانية حشرات النمل األبيض التي تقرض األعمدة الخشبية التـي  
زي قدرتها الغربية علي التهـام الخشـب   تدعم سقوف المنازل وجدرانها وتتغذي بها وتع

تزدحم به أمعـاء النمـل ويقـوم بهضـم     ، الي نوع من الحيوانات األولية ذات األسواط
السيليلوز التي تدخل بنسبة كبيرة في تركيب األخشاب واأللياف النباتية التي يأكلها النمل 

  .ويحولها الي مواد سكرية بسيطة بصالح كل من الشريكين 
  :الترمم

ـ   صل كثير من الكائنات الحية علي تح ن غذائها عن طريق المعيشـة الرميـة م
ولهذه الكائنات القدرة ، أجسام الحيوانات والنباتات الميتة، وتعرف هذه الكائنات بالرميات

ويساعدها في ذلـك قـدرتها    .لغذائية التي تتركب منها األجسام الميتةاعلي تحليل المواد 
  .علي افراز األنزيمات الهاضمة

مملكـة  ، ومن امثلة الرميات الحيوانية بعض أنواع الديدان والرميـات النباتيـة  
النبات منها النباتات البذرية مثل نبات الغليون الهندي الذي يوجد مترمما علـي اجسـام   

وايضا بعـض الفطريـات كبيـرة الحجـم نسـبيا      ، الكائنات الميتة من نباتات وحيونات
 .ناميا في الماكن الغنية بالمواد العضويةكفطريات عيش الغراب الذي تشاهدة 

  
  تحوالت طاقة الشمس

  ـــ

تتم فى خاليا النباتات الخضراء عمليه تحويل طاقه الشمس فـى وجـود المـاء    
وثانى اكسيد الكربون الى مركبات عضويه، وتسمى هذه العمليه البناء الضـوئى ،وهـى   

ئيه تستطيع النباتـات الخضـراء   على تحويل الطاقه الضوئيه الى طاقه كميا" تعتمد اساسا
الكائنات التى تتغذى على النباتـات الخضـراء او    يضاأنفسها استخدامها كما تستخدمها 

على لحوم الحيوانات وتسمى النباتات الخضراء بالكائنات المنتجه أمـا آكـالت العشـب    
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لكه أمكـن  ذا ماتت الكائنات المنتجه والمستهفإ. وآكالت اللحوم فتسمى الكائنات المستهلكه
  .لكائنات اخرى تسمى المحلله ان تنتفع بالطاقه الكميائيه الموجوده فى اجسامها

وتختلف الطاقه عن المواد الكميائيه والغذائيه فى انه اليمكن اعادة دورتهـا فـى   
ال اذا تلقت وقودها من الشمس ،والكثير إالطبيعه فال يمكن ان تستمر الحياه على االرض 

  .الى االرض تفقد فى الغالف الجوى على صوره حرارهمن الطاقه الواصله 
وخـالل هـذه   . ذلك وان طاقه الغذاء المدخره فى جسمك قد تحولت الى حركه

العمليه يتحول جزء كبير من الطاقه الى طاقه حراريه تحس بها ،تفقد علـى صـوره ال   
  .يمكن االستفاده منها

، "كبيـرا " ن الكائنـات اختالفـا  وتختلف النسبه المئويه للطاقه المتاحه لالنتقال بي
" فالقشريات الدقيقـه مـثال  ، فى كل مره% 10ولكنها ليست نسبه عاليه فهى التزيد عن 

مما تنتجه الطحالب من طاقه والهيدرا التى تتغذى على القشـريات الدقيقـه   % 10تتلقى 
  .من الطاقه التى تلقتها الطحالب وهكذا% 1من القشريات أى %10تتلقى بدورها 

  

 -:السل الغذائيهالس

تأخذ الطاقه مسارات مختلفه فى الكائنات الحيـه فـى النظـام البيئـى، وهـذه      
  .المسارات يطلق عليها سالسل الغذاء

قد تتغذى سمكه كبيره على اخرى صغيره كانـت قـد   "ففى المواطن المائيه مثال
غيـر ان  . تتغذى على الطحالب" اوليا" اكلت حشره مائيه، تكون بدورها قد اكلت حيوانا

السمكه الكبيره قد تموت مما يترتب عليه ان تصبح جثه فى متناةل كائنات حيه مترممـه  
مما ينتج عنه تحلل المواد العضويه المكونه  لجثتها واحالتها الى مواد بسـيطه تمـتص   

ويمكـن  ، هذا التتابع االستهالكى للغذاء هو ما يعرف بالسلسله الغذائيه. بواسطة الطحالب
حيوانات أوليه –طحالب ودياتومات   -:الغذاء فى السلسله السابقه كا التىتلخيص مسار 

  .بكتريا التحلل  -حيتان -اسماك كبيره -اسماك صغيره–وقشريات 
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كالصقر قـد يتغـذى   " ومن امثله سالسل الغذاء فى البرارى والسهول ان طائرا
ت التى تتغذى تكون بدورها قد اكلت حشره من الحشرا، على ثعبان كان قد اكل ضفدعه

غير ان هذا الصقر قـد  ، فالصقر هنا يمثل قمه الكائنات التى اكلت غيرها، على النباتات
يموت مما يترتب عليه ان تصبح جثته فى متناول كائنات حيه مترممه مما ينـتج عنـه   
تحلل المواد العضويه المكونه لجثته واحالتها الى مواد بسيطه سرعان ما تختلط بالتربـه  

ءا من مكوناتها التى تمتص بواسطه النبات على هيئة امالح بسيطه وعناصر وتصبح جز
  :ذاتيه ويمكن تلخيص مسار الغذاء فى السلسله السابقه كاالتى 

--حيتان ----اسماك كبيره  ----ماك صغيره اس ----قشريات   ----دياتومات 
  بكتريا ---
--صقور  ------ثعابين  -----ضفادع او فئران -----حشرات -----نباتات
  بكتريا وفطريات ---

  -:ويمكن  تمثيل مسار الغذاء فى السلسله كاالتى 
 ) ثالث(مستهلك  )        ثانى(مستهلك   )     اول(تجه         مستهلك كائنات من

  .كائنات محلله)       رابع(مستهلك       
فهناك نوع اخر من الطاقـه   وليست الطاقه  الشمسيه هى المصدر الوحيد للطاقه  

يسمى الطاقه الكميائيه تنتج من اكسدة بعض المواد الكميائيه ومن امثله ذلك البكتريا التى 
  .تقوم بأكسده النشادر الموجوده فى التربه الى حمض نيتروز وتسمى النيتروزوموناس

  اكسده                                   
  .طاقه + ماء + حمض نيتروز                        اكسوجين             + نشادر 

  بواسطه بكتريا النيتروزوموناس                        
  )سعر لكل جزىء نشادر197(وكميه الطاقه الناتجه 

وكذالك بكتريا النيتروباكتر التى تؤكسد حمض النيتروز الـى حمـض نيتريـك    
 ).وز سعر لكل جزىء حمض نيتر 9(وتنطلق طاقه مقدرها 
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  أكسده                                               
  .طاقه+ حمض نيتريك                              اكسوجين       + حمض نيتروز 

  بواسطه بكتريا النيتروباكتر                              
  
  
  
  
  
 .تعتبر الشمس مصدر الطاقه فى الكون والمركبات العضويه   -1

تسمى النباتات الخضراء بالكائنات المنتجه بينما الكائنات االخرى تستعمل النباتات    -2
 .كمصدر للغذاء فتسمى مستهلكه

 .تعرف السالسل الغذائيه بأنها مسارات الطاقه فى الكائنات الحيه   -3

 .توجد طاقه شمسيه وطاقه كميائيه تنتج من اكسدة بعض المواد الكميائيه    -4

  .الكيلو كالورى فى قياس الطاقه ويسمى بالسعر الكبيريستخدم    -5
االنماط العديده فى العالقات الغذلئيه بين الكائنات الحيـه االفتـراس والمعايشـه       -6

  .وتبادل المنفعه والتطفل والترمم
  .التطفل هو ارتباط فسيولوجى بين كائنين من نوعين مختلفين   -7
  
  
  
  
  
  
  

  تذكر أن
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  الوحدة األولى
  ولتقويم الباب األ

  
  :أكمل العبارات اآلتية) 1(

  :تتميز المملكة الحيوانية بامتالك أفرادها لصفة الحياة التى من خصائصها -1
  ..................................... )ج ..................................... )ب ......................................)أ  
  ..................................... )و ..................................... )هـ..................................... )د  

  ـ:تتكون المادة الحية التى تتكون منها أجسام الكائنات الحيوانية والنباتية من -2
  ..................................... )ج ..................................... )ب ..................................... )أ  

ســــــــــام  مــــــــــن وظــــــــــائف األج  -3
  .................................. ،.................................،...........................السبحية
.....................................  

الحويصـــــــالت فـــــــى الكائنـــــــات عبـــــــاره  -4
  .....................................، .....................................عن 

  

  :تكلم عن) 2(
  .الميتوكوندريا -3  .الجسم المركزى -2  .لكائنات الحيةأهمية النواه ل  -1
  

  :مالفرق بين) 3(
  .الخلية الحيوانية والخلية النباتية -
  

  :أمام العبارات اآلتية) ×(أو عالمة ) √(ضع عالمة ) 4(
  )  (        من البروتوبالزم% 30ـ20تشكل المواد العضوية  -1
  )  (   حى من الجفاف وينظم حرارة الجسمالماء يقى الكائن ال -2
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  )  (    جسام الغير حيه فى السيتوبالزمالليزوسومات من األ -3
  )  (      ية توجد فقط فى الخلية النباتيةالفجوة العصار -4
  
  

  الوحدة األولى
  تقويم الباب الثانى

  
  :ماأهمية كل من وأين يحدث) 1(

  .اإلنقسام الميوزى -2      اإلنقسام الميتوزى -1  
  

  الوحدة الثانية
  تقويم الباب األول

  
  :أكتب باختصار عن األوليات من حيث  ) 1

  .الشكل ـ الحجم ـ التغذية  
  :أكمل العبارات اآلتية بكلمات مناسـبة  ) 2

  ،..........................................................ائل هىتنقسم قبيلة األوليات إلى أربعة تحت قب) أ
.......................................،...............................................،..............................................  

  ،........................................................................ من الحيوانات األولية حرة المعيشة) ب

  .ومن الحيوانات المتطفلة...............................................،................................................

.......................................،...............................................،.......................................  
  ،............................................................ تبدى األوليات أربعة أنواع من الحركة هى) ج
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..................................، ....................................... ،.......................................،  
بينمـا األوليـات المتطفلـة    ................................تتنفس األوليـات الحـره تـنفس   ) د

  .............................................،.................................... تتنفس
ـــ ــرق  ) هـ ــدة طـ ــات بعـ ــى األوليـ ــى فـ ــاثر الجنسـ ــتم التكـ يـ
  ،.................................................... هى

 ....................................... ،.......................................،  
  

  الوحدة الثانية
  تقويم الباب الثانى

  
  :أكتب عن أعراض اإلصابة والعوائل فى كل من -1

  ).الكوكسيديا ـ النوزيما ـ الدوسنتاريا ـ مرض النوم( 
  :ن طرق الوقاية والعالج فى كل منتكلم ع -3

  .مرض التدرن فى الكرنب) أ  
  .الجرب المسحوقى فى البطاطس) ب  

  .كيف تقى نفسك من اإلصابة بالمالريا -4
  :أكمل) 5

ــات ) أ ــات الضــارة بالنب ــن األولي  ....................................، ................................. م
  .................................... ،.................................... ،....................................  وبالحيوان

، ....................................الطــور المعــدى فــى بالزموديــوم المالريــا    ) ب
ــنتاريا ــى ....................................الدوســ ــحوقى فــ ــرب المســ ، الجــ

  .................................... البطاطس
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  الوحدة الثالثة

  تقويم الباب األول 
  
  .أكمل بعبارات مناسبة) 1(

وتحتـوى   ........................إال أنها التكون  ........................أشباه البعديات حيوانات  ) أ
  ..................................... ...........على قبيلة واحدة تسمى 

ــى  ) ب ــفنج الجنســــــــ ــاثر اإلســــــــ يتكــــــــ
  ، .......................................، .......................................بواسطة 

  . .......................................، .......................................وجنسى بتكوين   
ــرز  ) ج ــن طــــــــــــــــ مــــــــــــــــ

  . .........................................، ...................................، ...............................اإلسفنج  
مـــــن منـــــاطق اإلســـــفنج المســـــتغلة فـــــى     ) د

.........، ...................................، ...................................، ...................................مصــر 

.......................... ،  
  :أكتب باختصار عن) 2(

  .أنواع اإلسفنج المصرى والمعروفة تجاريا 
  :كيف تتم) 3(

  .التغذية ـ التنفس ـ اإلحساس  فى اإلسفنج 
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  الوحدة الرابعة
  تقويم الباب األول 

  :أكتب باختصار عن )2(
  .الصفات العامة لقبيلة الديدان المفلطحة -1
دودة البلهارسيا (لمعدى والعائل الوسيط والعائل األساسى لكل من أكتب الطور ا  -2

 ).ـ دودة البقر الشريطية ـ الدودة الكبدية

  :أكمل بعبارات مناسبة  ) 2(
ومن الحيوانات  ......................................من الحيوانات عديدة الخاليا ثنائية الطبقات  ) أ

  ..............................................ثالثية الطبقا اإلسيلومية
، بينما البلهارسيا طفيليات .................................تعتبر الديدان الكبدية طفيليات على) ب

  .................................ودودة البقر الشريطية على........ .......................على
وفــى الــدودة  ..............................................ســياالطــور المعــدى فــى البلهار  )ج

  ..............................................والدودة الكبدية  ..............................................الشريطية 
يا المجارى البوليـة  ولبلهارس ..............................العائل الوسيط للدودة الكبدية قوقع ) د

 ..............................المستقيم قوقع ولبلهارسيا  ..............................قوقع 

 .ماهى األضرار الناتجة عن إصابة اإلنسان بدودة البلهارسيا والدودة الشريطية  ) 3(

  .بالبلهارسيا ـ الدودة الشريطيةكيف تقى نفسك من اإلصابة   )4(
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  وحدة الرابعةال
  تقويم الباب الثانى

  
أسـكارس الماشـية ـ    (أعراض اإلصابة وطرق الوقاية فى   أكتب باختصار عن -1

  ).األنكلستوما ـ اإلسكارس
 .صور التلف التى تسببها النيماتودا للنباتات ماهى -2

 :أكمل بعبارات مناسبة -3

للحيوان، بينما  ............................................. .يعيش اإلسكارس واألنكلستوما فى    ) أ
  ................. ................. .................النيماتودا النباتية فى

وفـى  . ................. .................الطور المعدى فـى نيمـاتودا تعقـد الجـذور       ) ب
 ...... ............................ واإلسكارس ................. .................األنكلستوما 

  ،............................................ ...........من وسائل انتقال العدوى بالديدان الثعبانية )  ج
 ............ ............................ ،................................................. ،............................ 

 : ائدة كل منماف -4

الرمح فى النيماتودا ـ الفم المسلح فى األنكلستوما ـ شوكتى الجماع فـى ذكـر     
  .األسكارس
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  الوحدة الرابعة
  تقويم الباب الثالث

  
 :ماهى) 1(

الصفات العامة التى تميز الديدان الحلقية عن غيرهـا مـن الحيوانـات      -1
  .األخرى ثالثية الطبقات

  .غير حقيقية وديدان األرض الحقيقيةقارن بين ديدان األرض ال )3(
 :أمام العبارات اآلتية) ×(وعالمة ) √(ضع عالمة  )4(

  )  (  الحلقيات من أولى الحيوانات التى لها تجويف جسم حقيقـى) أ
  )  (    ديدان األرض الحقيقية تتبع صف قليالت األشواك) ب
  )  (  تتغذى النيماتودا النباتية على ديدان األرض الغير حقيقية) ج  
  )  (      ديدان األرض تشوه المالعب والمسطحــات) د

  :أكتب عن) 4(
  .األضرار التى تسببها ديدان األرض -  

   ............................................................................الصفوف التابعة للحلقيات هى   )5(
  ...........................................مثل  ...................و ..........................................مثل    )أ

  ..........................................مثل
بينما ديدان  ........................................توجد ديدان األرض الغير حقيقية فى طبقات) ب

  ....................................األرض الحقيقية فتوجد على عمق
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  الوحدة الرابعة
  تقويم الباب الرابع

  :أكتب باختصار عن) 1(
  .أكاروس الجــرب   -
  .أعراض اإلصابة بالعنكبوت األحمر العادى  -
  .أعراض اإلصابة بقراد الماشية والقراد اللين  -

  .تكلم عن الصفات المميزة لصف العنكبوتيات)  2(
  .مرض الجرب ماهى طرق الوقاية والعالج من) 3(
  :أكمل بعبارات مناسبة) 4(

ولهـا  .....................يتكون الجسم فى قبيلـة مفصـليات األرجـل مـن    ) أ
تتـــــــــــنفس  .......................زوائـــــــــــد 

  ...........................،........................،......................بواسطة

  ،...........................،........................،......................   تنقسم القبيلة إلى صفوف هى) ب
 .......................  
مـــن الحيوانـــات الضـــارة رقبيلـــة مفصـــليات     ) ج

  ،............................................األرجل 
ومن الحيوانات النافعـة   ..................................... ،.......................................

  لإلنسان 
......................................،........................................،...........................................  
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  الوحدة الرابعة
  تقويم الباب الخامس

  
  :أكتب باختصار عن  )1(

  .األهمية اإلقتصادية للرخويات -1
 .إذكر ثالثة أنواع لقواقع تعمل كعوائل وسطية للديدان المتطفلة  )2(

  .عدد القواقع األرضية الضارة بالنباتات  )3(
  :أكمل بعبارات مناسبة  )4(

ويفـرز   ..........................................،...............................للرخويات ميزتان همـا ) أ
  البرنس 

  .التى غالبا تكون خارجية .............................  
   .............................مثل  .............................من أهم صفوف الرخويات صف ) ب

  ............................. وصف ............................. مثل .............................وصف   

ـ التبول ) ج بينمـا التـنفس    ........................................ن طريـق  فى الرخويات ع
  بواسطة

  ............................................. ،............................................... 
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  الوحدة الرابعة
  تقويم الباب السادس

  :أكمل بكلمات مناسبة -1
  ......................،...........................زة لقبيلة الحبلياتمن الصفات األساسية الممي) أ  
  ...................................من أهم تحت قبائل الحبليات والتى ينتمى إليها اإلنسان) ب  
ــفوف ) ج   مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــ

  ..............................، ..............................، ..............................الفقاريات 

  ..............................ومن الغضروفية  ..............................من األسماك العظميه ) د  

  .ماهى األسباب التى أدت إلى إنتشار الفئران فى اآلونة األخيره -2
  :مافائدة كل من -3

ـ   ى الزواحـف ـ   خلو عظام الطيور من النخاع ـ تغطية الجسم بحراشيف قرنية ف
  .الذيل فى األسماك ـ الغدد الثديية

  .أكتب باختصار عن األهمية اإلقتصادية للطيور -4
 ،..............................، ..............................من أنواع الفئران األكثر إنتشارا فى مصر  -5

 ..............................  
  

  الوحدة الرابعة
  بعتقويم الباب السا

  
  ماذا يقصد بالسلسه الغذائيه مع ذكر مثال ؟ -1
 ما الفرق بين االفتراس والتطفل ؟ -2

 -:عرف ما يأتى  -3

 .الترممـ   تبادل المنفعهه ـ المعايش
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 - :اكمل العبارت االتيه 

  ....................... ........................  تتميز الطفيليات بنشاط عالى لبعض االعضاء مثل  -

لتساعدها على التعلق  ............. ...............،.... ..........................تزود الطفيليات باالتى  -
 .بالعائل

  ........................ ......................يستخدم فى قياس الطاقه -
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  الــــــدراسة العـلمیــة
  

  

  فـــــــى
  
  

  

  ــــمعلـــ
  

الحیــــــوان 
  الـــــزراعــــــي
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  البــــــاب األول
  إرشـــــادات عـــــــامـــــــــة

  

كي تسير دراستك العلمية  في يسر ، وحتي تصل إلي الهدف دون جهد كبيـر ،  
  :يحسن بك اتباع اإلرشادات اآلتية

يصـرح لـك    يجب أن تحضر إلي المعمل في موعد بدء الدرس العلمي تماماً ، ولن -1
  .بالدخول بعد مرور خمس دقائق من بدء الدرس مهما كان عذرك

يجب أن ترتدي البالطو األبيض قبل دخولك المعمل ، كما يجب أن تتأكد من وجـود   -2
  .جميع أدواتك ومذكراتك كاملة

تعرف على مكان ورقم جلوسك بالمعمل ، وتأكد من وجود نفس الرقم على المقعـد   -3
  .يه الميكرسكوب ثم دون هذا الرقم على الغالف الداخلي لمذكراتكوطبق التشريح وعل

المعقد الخاص بك من مكـان جلوسـك   ) بهدوء تام( عند بدء الدرس العملي ، إرفع  -4
مثم أجلس في مكان قريب من المحاضر لسماع الشرح المفصل للدرس العملـي وكـذا   

مدونا محالظاتك والـنقط الهامـة   اإلشادات العملية التى يجب اتباعها طليه فترة الدراسة 
  .حتى يمكنك الرجوع إليها أثناء الفحص والتشريح

بعد إنتهاء الشرح واإلرشادات أرفع مقعدك ثانية وغادر مكانـك بمنتهـي الحـرص     -5
والهدوء حتى تصل لمكانك الطبيعي بالمعمل ، وهنا تأكد من وجود طبق التشـريح فـي   

  .موذج الدرس العمليمكانك المخصص وانتظر حتى يوزع عليك ن

استعن بالمذكرة العملية قبل البدء في خطوات العمل حتى تلم بالخطوات الصـحيحة   -6
  .وحتى ال تقع في أخطاء قد تضر بالنموذج المعطي لك والذى لن يوزع عليك غيره
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في حالة رغبتك في توضيح بعض النقاط الغامضة ، ال تلجأ لسؤال زميلك ألن ذلك  -7
تسبب في ضياع وقته ويخل بالنظام في المعمل فإنه قد يعطك دون قصد فضالً عن أنك ت

  .معلومه خاطئة ، بدالً من ذلك يلجأ إلي المحاضر في كل ما يعن ذلك

تتبع على النموذج المعطي لك ، ما سبق شرحه بالدقة وبالترتيب الذى استعمت إليـه   -8
  .في الشرح

ح أو الدبابيس على المنضدة أو فـي  حاذر من القاء أى قاذورات أو فضالت التشري -9
حوض الغسيل بل اترك كل هذه األشياء في طبق التشريح حتى يمـر عامـل المعمـل    

  .ليجمعها

بعد أن تنتهي من عملك ، انتظر في ماكنك بهدوء وأعرضـه علـى المحاضـر     -10 
  .ليعطيك درجتك

يكروسـكوب  قبل انتهاء موعد الدرس العملي بوقت مناسب رتب أدواتك وأدخل الم -11
في علبته ونظف مكانك من أثار الماء وغيره ثم ضع مقعدك في الفراغ المخصص له ثم 

  .غادر مكانك وهو بنفس النظام والنظافة التى وجدتها عليه في بدء الدراسة

  :لكل درس عملي درجة خصة يحرم منها الطالب في الحاالت األتية -12

  التغيب عن حضور الدرس في الموعد المحدد -أ

  .التأخر عن موعد بدء الدرس بمده تزيد عن خمس دقائق -ب

إذا خرج الطالب من المعمل بعد نهاية الدرس وقد تـرك مكانـه دون ترتيـب أو     -جـ
  .نظافة

  .إذا تسبب الطالب في اإلخالل بنظام المعمل -د

  األدوات واألجهزة الالزمة للدراسة العملية
  -:ة نوجزها فيما يليتلزم الدراسة بالمعمل بعض األدوات واألجهز
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  :أدوات على الطالب إحضارها: أوالً

  علبة التشريح -3فوطة صفراء       -2البالطو األبيض     -1

ويحتاج إليها الطالب للقيام بعمل دراسات تشريحية والتعـرف علـى األجهـزة    
يح الداخلية للنماذج الحيوانية المقررة للدراسة ، وتحتوي علبه التشريح على أدوات التشر

Dissecting instruments األأتية ،:  

  .أحدهما ذو سن مدبب واآلخر ذو سن عريض Forcepsملقطان  -أ

أحدهما ذو طرف مدبب لقطع الجلـد واألجـزاء   :   Apair of Scissorsمقصان  -ب
  .اللحمية واألخر عريض لقص الغضاريف والعظام

  ريضأحدهما ذو سن مدبب واألخر ذو سن ع: Scalpelsمشرطان  -جـ

وباحث وفرشاه إلزالة المواد الدهنية أثنـاء  :   Dissecting needleأبرة التشريح  -د
  .التشريح

  -:أدوات أخرى يحتاج إليها الطالب في تحضير بعض انلماذج المؤقته وتشمل -4

  .Sildes & Cover Sildesشرائح زجاجية مع أغطيتها  -أ

  Specimen Tubesأنبوبة عينات  -ب

  Pins دبابيس أبره -ج

 Spongقطعة أسفنج  -د

  )4(أو ) 3(عدسة قوة  -هـ

  :أدوات موجودة بالمعمل: ثانياً

  :االت بصرية وتستعمل لتوضيح رؤية ما يصعب رؤيته بالعين افلمجرده وهي -1

  ).10إلي  5عدسات بسيطة قوتها من ( عدسات ذات حامل  -أ
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  Binocular microscopeالبينوكيولر  -ب

 Microscope) سكوبالمسكرو( المجهر  -ج

  :األدوات المستعملة في التشريح -2

وهو عبارة عن إناء من الصاج أو الزنك مستطيل الشـكل يوضـع فيـه حتـى     
منتصفه كمية مناسبة من الشمع اإلسكندرانى أو شمع النحل بعد خلطه بكمية  من الفحـم  

قيقـة ، ووظيفـة   لتعطي له اللون األسود ليكون وسطاً مناسباً إلظهار أجزاء التشريح الد
الشمع هنا هو المساعدة على تثبيت الحيوان بالطبق بواسطة الدبابيس ويجب مراعاة عدم 
زيادة كمية الشمع بالطبق ، وذلك لكى يمكن وضع كمية من الماء تكفى لتغطية الحيـوان  
المشرح دون أن تنسكب كميات من المياه خارج الحوض ، ويستعمل طبق التشريح فـي  

  ).كل الالفقاريات والفقاريات الصغيرة نسبياً كالضفدعة(ات الصغيرة تشريح الحيوان

  :لوحة التشريح -ب

وهي لوحة من الخشب تستعمل في تشـريح الحيوانـات الكبيـرة نسـبياً مثـل      
ويستعمل لها شوك خاصة تشبه المسامير لتثبيـت  ( الفقياريات عموماً كاألرانب والحمام 

  ).الحيوان بدالً من الدبابيس

  :ائل ومواد الحفظ والتخدير والقتل وعمل التحضيرات الدائمةسو -3

  :مواد الحفظ) 1(

من الفورمالين التجاري ذو القـوة  % 5-4ويستعمل في المعمل بتركيز : الفورمالين -أ
أمثاله مـن المـاء ويسـتعمل هـذا      7بإضافة جزء من الفورمالين التجارى إلي %  40

مل قبل الدراسة بوقت طويل إال إنه يعاب علـى  المحلول لحفظ الحيوانات التى ترد للمع
  .هذا المحلول أنه يؤدى إلي تصلب أجسام الحيوانات المحفوظة فيه لمدة طويلة
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ويستعمل في حفظ الحيوانات الصغيرة كالحشرات والرخويات %: 70كجول المثيل  -ب
  .وغيرها

فتالين وذلك وقد تحفظ بعض النماذج جافة في علب ذات أوجه زجاجيه مزدوجة بالن -ج
، % 10من كـل مـن فورمـالين     3سم 100(بعد حقن هذه النماذج بمزيج يتكون من 

ثك توضع بعدئذ في محلول الفورمالين قوة ) ، وماء مقطر% 95وجلسرين نقى وكحول 
ساعة أو أكثر وتعرض النماذج على أثرها لتيار هـوائى حتـى تجـف     24لمدة % 10

  .وتزول رائحة الفورمالين

  :تخدير أو تعريق حركة الحيوانمواد ال -2

تجميع الحيوانات المراد تخديرها في أوعية زجاجية مناسب ثم يصـب  : الكلورفورم  -أ
على الجدارالداخلي لهذه األوعية كمية قليلة من الكلورفورم ثم تحكم تغطية األوعية لمدة 

  .كافية حتى يتم تخديرها

هذا المحلـول لتعويـق حركـة    ويستعمل : مئوية 40محلول الجيالتين في درجة  -ب
األوليات لتسهيل عملية فحصها بالميكرسكوب ويتم ذلك بأن توضع نقطة من المزرعـة  
المحتوية على أوليات على سطح الشريحة ويتم ذلك بأن توضع نقطـة مـن المزرعـة    
المحتوية على أوليات على سطح الشريحة ثم توضع نقطة من محلول الجيالتين السـابق  

يحة ثم يطبق الغطاء على الشريحة بحيث تتقابل  نقطة الجيالتـين مـع   على غطاء الشر
نقطة مزرعة األوليات فيبرد الجيالتين مكونا فجوات تضم بينها األوليـات التـى تبطـؤ    

  .حركتها

وقد تستعمل شعيرات القطن بعد فردها مع نقطـة المزرعـة علـى    :شعيرات القطن -ج
  .الشريحة ثم تغطي بغطاء
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  :مواد القتل -3

يستعمل في قتل الحيوانات الصغيرة كالصراصـير والضـفادع بـنفس    : الكلورفورم -أ
الطريقة السابقة الذكر ولكن بزيادة الكمية وزيادة المدة ، أما في حالة الحيوانات الكبيـرة  

  .فتبلل قطعة قطن أو نسيج بالكورفورم وتوضع على أنف الحيوان حتى يقتل

نات فتقتل في الحال وتستعمل هذه الطريقة فـي قتـل   تغمر فيه الحيوا: الماء المغلى -ب
  .الجمبرى والرخويات ويرقات الحشرات 

  يستعمالن في حيز مقفل : غاز أول ثانى أوكسيد الكربون -ج

  %)5( ويستعمل المحلول المخفف منه : الفورمالين -د

ـ : الكحول العادي -هـ ات وهو المعروف باسم السبرتو األحمر ويستعمل في قتل الحيوان
  .تقريباً% 70الصغيرة والمتوسطة  كما يمكن حفظها فيه أيضاً ، وهو يباع بتركيز 

  .وال يلجأ إلي إستخدامه إال على نطاق ضيق نظراً لشدة سميته لإلنسان :السيانور -و

  :حامض الخليك المخفف أو محلول اليود المخفف أو الكحول -ز

  .زرعة على الشريحة وتستعمل في قتل األوليات حيث يضاف منها إلي الم

  :مواد عمل التحضيرات -4

  %.15صودا كاوية قوة  -أ

  %.95، % 75، % 50كحول قوه  -ب

  .وهو يستعمل في تنظيف الشرائح وأدوات األبصار كالميكروسكوب: زيلول -ج

ويستعمل لحفظ التحضيرات الدائمة على الشرائح وكذلك لصـق أغطيـة   : كندابلسم-هـ
  .الشريحة على التحضير

  .ويستعمل كوسط للحفظ في التحضيرات المؤقتة :غروي الجلسرين -و

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

  الباب الثانى
  MICROSCOPEالميكروسكوب 

  :تركيبه

  -:يتركب  الميكروسكوب من جزئين رئيسيين هما

 Base of Foot: القادعة أو القدم : أوالً

  وهو جزء  صلب ثقيل ثابت يرتكز عليه المجهر أثناء االستعمال 

 Pillar or Arm: و العمودالذراع أ: ثانياً

ويتصل اتصاال مفصلياً بالقاعدة هو مقوس في جزئه السفلى بطريقة يسهل معهـا  
) جهاز العدسات(حمله من مكان ألخر ويحمل هذا الذراع في جزئه العلوي جسم المجهر 

والمـرأة    Condenserوالمكثـف    Stageويحمل في جزئه السفلى مائـدة المجهـر   
Mirror  )كم في الضوءجهاز التح.(  

  Body: الجسم -1

وهو محمول على الجزء العلوي من الذراع ويتحرك عليه ألعلـى وألسـفل بواسـطة    
  :نوعين من الضوابط

 Coarse adjustment: الضابط الكبير -1

ويعرف أيضاً بالمعدل الكبير وهو عبارة عن مسمار محوي موجود في المنطقة العلويـة  
  .جسم المجهر حركة واضحة ملموسةلعمود المجهر وبتحريكه يتحرك 

 Fine adjustment: الضابط الصغير -2

ويعرف أيضاً بالمعدل الصغير وهو موجود أسفل الضابط الكبيـر وهـو أيضـاً     
عبارة عن مسمار محوي كسابقة إال أنه أصغر حجما وبحركته يتحرك جسـم المجهـر   
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لمسافة بين التحضـير  حركة صغيرة غير ملموسة ووظيفة هذه الضوابط هي التحكم في ا
والعدسة الشيئية لكى تظهر الصورة واضحة إذ أن لكل نوع من العدسات الشيئية مسـافة  

  .معينة بنيها وبين التحضير تكون عندها الصورة أوضح ما يمكن

ومما هو جدير بالذكر أنه لكما قلت المسافة كلما دل ذلك على قوة تكبيـر أكثـر   
  .من العدسة

ر من األنبوبة المعدنية التى تضيق في جزئهـا العلـوي   هذا ويتكون جسم المجه
وتكون عريضه في طرفها السفلى وتحمل العدسات العينية على طرفها العلوي والعدسات 

  .الشيئية على طرفها السفلى

  Eye piece or ocular: العدسات العينية -1

مكـن  ويوجد منها عادة مجموعة من العدسات المختلفة في قوة تكبيرها والتـى ي 
  .تغييرها بنزع أحدهما ووضع األخرى محلها

  Objectives: العدسات الشيئية -2

وهي عبارة عن عدسات مثبته على فتحات خاصة في القطعة األنفية الموجـودة  
أسفل األنبوبة والتى يمكن تحريكها حركة دائرية لتغيير عدسة شيئية أخرى تختلف عنها 

ينية على استقامة األنبوبـة ومحـور الشـيئية    هذا ويجب أن يكون محور الع. في القوة 
وألجل هذا الغرض صممت القطعة األنفية بطريقة حيث يحدث عند بلوغ الشيئية مكانهـا  

  .الطبيعي ، ضربة خفيفة يشعر بها الفاحص عند إدارة قرص األنفيه

  -:والعدسات الشيئية على أنواع

الفحـص الجـاف    وهي تستعمل فـي  :  Dry objectivesعدسات شيئية جافة  -1
  :وتختلف في قوتها وأبعاداه البؤرية ومنها
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وقـوة   3/2مـم أو   4والمسافة بنيها وبين التحضير : Low powerالقوة الصغرى  -أ
  )× 10(  10تكبيرها 

وقوة  1/16مم أو 16والمسافة بينها وبين التحضير :  High Powerالقوة الكبري  -ب
  )× 45(  45تكبيرها 

وهي قوية ال تستعمل في الفحص إال :  Oil immersion objective :عدسة زيتيه -2
حين غمسها في زيت خاص تساوي قوة انكساره للضوء قوه انكسار الزجاج ويسـتعمل  

مم وتستعمل عادة لفحص 2لهذا الغرض زيت السيدر والمسافة بنيها وبين التحضير هي 
  .البكتريا

  :المائدة وجهاز التحكم في كمية الضوء -ب

  :ائدةالم -1

وهي عبارة عن قطعة معدنية مربعة الشكل عادة وهي ذات فتحة في منتصـفها  
ومقابلة لكل من المكثف والشيئية لكى تمكن الضوء من النفاذ إلـي التحضـير ويوضـع    

هذا وقد تصمم المائدة ) أثنان عادة(التحضير على المائدة ويثبت بواسطة كلبسات معدنية 
تحريك التحضير إلي اإلمام أو إلي الخلف وإلي اليسـار  بطريقة أوتوماتيكية يمكن معها 

  .واليمين

  :جهاز التحكم في كمية الضوء -2

وتوجد أسفل المائدة وفي نهاية الذراع ومركبة بطريقة يمكن معها  : Mirrorالمرأة  -1
أن تتحرك رأسية وأفقية وللمرأة سطحان أحدهما مقعر واألخر مستوي ووظيفـة المـرأة   

  .ميعه جزئياً خالل المكثف ومنه إلي التحضيرعكس الضوء وتج

ووظيفته تجميع األشعة أثناء الفحـص وحصـرها حتـى      Condenser: المكثف -2
تستقر أسفل ثقب المائدة ويتحرك السفل والعلى بواسطة مسمار محـوي ، كمـا يلحـق    
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، ينظم شده الضوء ، ومجموعـة مـن الزجـاج     diaphragmبالمكثف حاجب للضوء 
  .عان بها في هذا الصددالملون يست

  :المطلوب

راجع األجزاء المذكورة عالية ثـم أرسـمه   (أفحص  الميكروسكوب الذى أمامك 
  .مبيناً األجزاء مفصلة على الرسم

  :طريقة استعمال الميكرسكوب

وضع الميكروسكوب على المنضدة التى أمامك في وضع مستوي ثم نظف العدسات  -1
ت الشريحة المراد فحصها على مائدة المجهـر بالكلبسـات   الشيئية والعينية والمرايا ، ثب

وحرك المرأة تجاه مصدر الضوء مع النظر خالل العينية وإستخدام الشـيئية الصـغرى   
  .حتى يرى المجال المجهرى مضاءاً تماما

قرب الشيئية الصغرى للتحضير بإنزال األنبوبة بواسطة الضابط الكبير بحيث تصبح  -2
سم من الخارج انظر خالل العينية وبواسطة  2/1ة والتحضير حوالى المسافة بين الشيئي

  .الضابط الكبير أرفع األنبوبة ألعلى وبالتدريج حتى ترى التحضير في أوضح صورة

  تمم عملية أحكام الرؤية بتحريك الضابط الصغير ألعلى وألسفل بلطف* 

رؤيـة كـل   داوم على تحريك الضابط الصغير طوال عملية الفحص حتـى يمكنـك   * 
  .مستويات التحضر

إذا أردت الفحص بالقوة الكبرى إدر المرأة على سطحها المقعر وأضبط كمية الرؤية  -3
  .وال تستعمل الضابط الكبير إطالقاً حتى ال تنكسر الشريحة

بعد إنتهاء الفحص اترك المجهر على القوة الصغرى ثم نظف العدسات ثم المائدة ثم  -4
  .أو تحت غطاء مناسب منعاً للتلف والكسر رد المجهر داخل صندوقه
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  :مالحظات

تأكد من نظافة العدسة العينية والشيئية وذلك بالنظر خالل العينية فإذا الحظت غشاوة  -أ
بتحديد مصدرها ويحدد مصدر الغشاوة : في المجال المجهري يجب عليك إزالتها ، أوالً 

بنفس حركة العينيـة كانـت العينـة    بتحريك العينية حركة دائرية فإذا تحركت الغشاوه 
مصدرها ووجب تنظيفها ، أما إذا  لم تتحرك كانت الشيئية مصـدر الغشـاوة ووجـب    
تنظيفها ، هذا ويجب تنظيف المكثف والمرآة أيضاً حتى يكون التحضير واضـحاً بغيـر   
شوائب ، هذا ويستعمل الزيلول في تنظيف الشرائح والعدسات وال يستعمل الكحول ألنـه  

  .ب المادة الالحمة للعدساتيذي

  :إرشادات يجب اتباعها عند استعمال الميكروسكوب

  .أجعل كلتا عينيك مفتوحتان أثناء الفحص -1

) اآلتي من فتحات بحريـة (استعمل ضوء كافيا بقدر اإلمكان ويفضل الضوء العادي -2
 بحيث ال يؤذى بصرك وال تعكس اطالقاً أشعة الشمس المباشـرة أو يمكـن اسـتعمال   
الضوء الصادر من المصابيح الكهربائية في حالة عدم كفاءة الضوء الطبيعي للفحـص ،  

  .أما إذا أردت الفحص بالقوة الكبرى فيحسن دائماً استعمال ضوء صناعى قوي

أستخدام الوجه المسطح للمرأة في حالة الفحص بالقوة الصغرى والوجه المقعر مـع   -3
  القوة الكبرى

  .ر شفافاً عند الفحصيجب أن يكون التحضي -4

  .لكى يظهر التحضير في الوضع الطبيعي يجب أن يوضع معكوس الوضع -5

  طريقة إيجاد قوجة التكبير في الميكروسكوب

  توجد قوة التكبير في الميكروسكوب
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قـوة   *حاصل ضرب قوة التكبير العينية (توجد قوه التكبير في الميكرسكوب وذلك نتيجة 
  ).التكبير الشيئية

فيمكن حساب قـوة   40والشيئية بقوة  10إذا كان الفاحص قد استعمل العيينية بقوة  فمثالُ
  -:التكبير النهائية كما يلي

  قوة تكبير الشيئية* قوة تكبير العينية = قوة التكبير النهائية 

 =10  ×45  =450  

كبيرهـا  فإذا قلنا مثال أن عدسة ما قوة  ت) قوة التكبير( على كلمة ) ×(هذا وتدل العالمة 
  )x6( فأننا نكتبها بإختصار ) 6(

  :نظرية التكبير في الميكرسكوب

يوضع الشىء المراد فحصه  على بعد أكبر من البعد البؤري للعدسـة الشـيئية    
فتتكون له صورة حقيقية مكبرة مقلوبه على بعد أقل من البعد البؤري للعدسـة العينيـة   

نية ، فتتكون له بالتالى وبـنفس الطريقـة   وتعتبر هذه الصورة جسما بالنسبة للعدسة العي
مكبـره معدولـه بالنسـبة    ) ألنها تتكون نتيجة أمتداد األشعة المنكسـرة (صورة تقديرية 

لصورة الجسم األولى ومقلوبه بالنسبة للجسم الحقيقيى ، لذا وجب وضع الجسـم المـراد   
  .فحصه في وضع مقلوب حتى يظهر في الوضع الطبيعي

  :تخدام الميكروسكوبتدريبات عامة على إس

جهز التحضيرات اآلتية ، ثم أفحصها بالقوتين الصغرى والكبرى ، وذلـك بعـد   
أفحصـها بـالقوتين ثـم    ) محلول اليود في يودور البوتاسيوم أو الكحـول (إصبغها باليود

أرسمها مع إيجاد قوه التكبير في كل حلة متبعاً كل اإلرشادات السابقة الذكر في استعمال 
  .بالميكروسكو
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مرر أصبعك على السطح الداخلي لخدك بلطف ثم ضعه على  :الخاليا المبطنة للخد -1
شريحة نظيفة مع تحريك الخنصر عليها بلطف،أصبغ الشريحة باليود ثم خفف الصـبغة  
بورق الترشيح ثم أفحصها تحت الميكرسكوب بالقوتين ، وإرسمها في كـل حالـة مـع     

  .إيجاد قوة التكبير

أنزع بعض الياف القطن ، أفردهـا علـى شـريحة  نظيفـة     : قطنفحص الياف ال -2
  .وأصبغها باليود ، جفف الشريحة ثم أفحصها بالقوتين وأرسمها في كل حالة

أنزع بشره قواعد األوراق المتشحمة في البصل، ضـع   :فحص خاليا بشرة البصل -3
  جزءاً منها على شريحة نظيفة ، وأصبغها باليود ثم أفحصها بالقوتين 

ضع على شريحة نظيفة وبواسطة فرشاه التشـريح  نقطـه   : فحص فقاعات الهواء  -4
من الماء ، غط الشريحة بغطاء الشريحة بشده حتى تتكون فقاعات مـن الهـواء تحتهـا    

  .وأفحصها بالقويتن وأرسمها

  :مالحظات

  يجب وضع غطاء الشريحة قبل الفحص بالشيئية الكبرى حتى ال تتسخ  -1

الرؤية نتيجة لشده تركيز الصبغ عليك بتخفيفها وذلـك  إذا تعذرت عليك  - 2
على التوالى حتـى يكـون   % 95،  75،  50بوضعها في كحول قوة 
  .التحضير شفافا واضحاً

  الباب الثالث
  PROTOZOAاألوليات 

  .Paramecium sp: البراميسيوم - 1

خذ نقطة من عينة الماء الراكد التى أمامك بواسطة ساق زجاجي ضـعها علـى   
  :حة زجاجية نظيفة ، تعرف على البراميسيوم مسترشداً باألتيشري
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حيوان أولي هدبي ، الحظ جسمه المستطيل المفلطح قليالً الذى يشـبه الحـذاء،   
، الحظ حركة الحيوان اللولبيـة  ) األمامي عريضة والخلفى مدبب(الحظ طرفا الحيوان 

ظ أن الحيوان يتحرك في بواسطة األهداب القصيرة املنتشرة على سطح جسمه كله ، الح
  .اتجاه الطرف العريض

أدرس التركيب الداخلي للحيوان بالقوة الكبري بعد أن تعوق حركتـه بواسـطة   
م إلي نقطة البيئـة ثـم غطهـا    °40إضافة نقطة من محلول الجيالتين في درجة حرارة 

  :الشريحة وإجري عملية الفحص مستعيناً بما يلي

  :جسم الحيوان يتكون من منطقتين

 Ectoplasmشفافة قليلة المرونه تعرف بالـ : األولى

 Endoplasmتبدو محببة أكثر سيولة تعرف بالـ : الثانية

  -:التراكيب األتية) القشرة ( Ectoplasmالحظ في الـ 

وهي زوائد بروتوبالزمية قصيرة متراصة تتحرك حركة أهتزازية إيقاعية :  البشرة -1
  ينشأ عنها انتقال الحيوان

وهي زوائد بروتوبالزمية قصيرة متراصة تتحرك حركة إهتزازية إيقاعيـة  : هداباأل-2
  ينشأ عنها انتقال الحيوان

الحظ مكان وجوده ، حيث يوجد سطحياً في المبدأ عند الطرف األمامي : ميزاب الفم -3
  للجسم ثم يتجه مائال نحو الخلف حتى منتصف الفحيوان ليكون ما يسمى بالدهليز

  .هو إمتدادا أنبوبى لميزاب الفم يمتد لوبيا إألي حيث ينتهي بالفمو: المزرد -4

فتحة مؤقته ال تظهر إآل عند خروج البراز وتقع فيما بين الفـم والطـرف   : األست  -5
  .الخلفى للجسم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

الحظ مكان وجودهما حيث تقع أحداهما بالقرب من الطـرف  : الفجوتان المنقبضتان -6
الطرف الخلفى وتحيط بكل منها دائرة مـن الفجـوات    األمامى وتقع األخرى بالقرب من

التى تحيط بها كأنها شقوق ولكن عندما تنقبض الفجوة وتفرغ محتوياتها خـارج الجسـم   
فإن الفجوات المحيطة بها تتضخم وتبدو بيضه الشكل ، ثم ال تلبـث أن تنقـبض هـذه    

  .الفجوات األخرى عند الطرف األخر وهكذا تنقبض الفجوتان بالتبادل

  :التراكيب اآلتية endoplasm: الحظ أيضا في األندوبالزم

  Macronucleus: النواه الكبيرة أو النواه الخضرية -1

الحظ شكلها المستطيل أو البيضى وتقع بالقرب من نهارية الميزاب الفمى وهـي  
  تختص بجميع أنواع النشاط الحيوي ما عدا التناسل

 micronucleus: يةالنواه الصغيرة أو النواه التناسيل -2

وهي صغيرة جداً وتوجد مالصقة للنواه الخضرية بالقرب من منتصـفها وتقـوم   
  بدور هام في عملية التناسل

  food vacuoles: الفجوات الغذائية -3

الحظ شكلها الكروي واصطفافها حول محيط الجسـم وتحتـوي علـى الطعـام     
  .من الهضمالمأخوذ حديثاً أو المهضوم أو الذى في أطوار مختلفة 

  

 .Vorticella sp: الفورتسال -2

أفحص بعض النباتات المائية تحت المجهر وابحث بينها عن حيوان الفورتسـال  
وشاهد حركة األهداب على الحافة العليا للحيوان ، وحول فتحة الفـم، الحـظ أنكمـاش    

  .وانبساط ساق الحيوان الطويلة
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كبري والحظ شكله وتركيبـه  حدد مكان وجود أحد الحيوانات وافحصه بالقوي ال
  :مسترشداً باآلتي

 Stalkوالحامل  Bell – animalculeالقمع : يتركب الحيوان من جزئين هما

  Bell - animalcule: القمع أو الناقوس -1

ويتميز سيتوبالزمه إلي منطقتين هما االكتوبالزم أو القشرة للخارج وهو مخطط 
والصـغيرة  ) كبيرة مقوسة( واتين الخضرية واألندوبالزم للداخل وهو محبب ويحوي الن

األخيرة توجد بين القـرص  ( التناسلية بجانبها ، والفراغات الغذائية والفراغات المنقبضة 
  ).والميزاب الفمى الذى تفتح فيه باألندوبالزم

  -:الحظ ما يلي

الحظ وجود القرص  الذى يوجد في النهاية األمامية للقمع وتميز قاعدتـه بوجـود    -1
ري على طول محيط القرص الخارجي يؤدى إلي ميزاب فمي ينتهي بـالفم الخلـوي   مج

ويحده من الخارج شفه بارزه تعرف بالبريستوم ، يؤدى الفم إلي البلعوم القمعـي الـذى   
  .يفتح في األندوبالزم مكونا فراغا غذائياً

  الحظ وجود أهداب داخل المجري تحيط بالقرص على هيئة حلقة غير كاملة  -2

  :الحامل -2

هو عبارة عن امتدادا من األكتوبالزم يوجد بداخله خيط محورى يتكـون مـن   
  .امتداد الخيوط العضلية الموجودة في األكتوبالزم

  Euglena acus: اليوجلينا الخضراء -3

خذ عينة من ماء راكد أو من حفرة أو من قناه ماء ، خصوصاً التى يكثر فيهـا   
  .المواد العضوية المتحللة
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نقطة من هذه العينة بواسطة قضيب زجاجي وضعها على شريحة نظيفة ثم أضـف   خذ
جم ، ثم غطها بغطاء الشريحة ثم أفحصها ميكروسكوبيا  40نقطة من محلول الجيالتين 

سم مغزلى الشكل طرفه  0.1وشاهد اليوجلينا والحظ أنها حيوان دقيق ال يزيد طوله عن 
ود انغماد في وسط الجسم إلي الـداخل عنـد   الخلفى مدبب واألمامي عريض ، الحظ وج

الطرف األمامي مكونا ما يسمي بالبلعوم الذى يتسع عند نهايته مكونا فراغـاً مسـتديراً   
، وعلـى مقربـه مـن     flafellum، يخرج من جانبه سوط  Reservoirيسمي الخزان 

ويوجـد   الخزان يوجد فراغ منقبض يفتح فيه ليقذف بالفضالت السائلة في هذا الخزان ،
بالقرب من الفراغ بقعه عينيه حمراء المعه حساسه للضوء وبواسطتها يستطيع الحيـوان  
أن يعرف االتجاه الذى يأتى منه الضوء ، هذا ويغطى الجسم ببشره خارجية يرى فيهـا  
أحياناً تخطيطياً دقيقاً يدل على وجود الخيوط العضلية ، ويحتوي جسم الحيوان على عدد 

نتيجة احتوائها على الكلورفيـل وإليهـا   ) بالستيدات خضراء(اللون من أقراص خضراء 
يرجع لون الحيوان األخضر واللون األخضر لسطح الماء الـذى يحتـوي علـى هـذه     
الحيوانات ، كما يوجد عدد من الحبيبات التى تقل حجمها عن أقراص األلـوان وتنتشـر   

مادة شبيهه بالنشا ولكن ال  ، وتحتوي علىparamylumبينها وتعرف بحبيبات الباراميلم 
  .يتعريها التغيير عند الصبغ باليود

  Ameoba protteusاألميبا  -4

لو فحصت قطرة من قاع بركة أو قناه راكدة ، فقد يكشف الفحص المجهري عن 
وجود كائنات دقيقة بعضها يتحرك حركة مستمرة وقد نجد بينها حيوان ال يخـرج عـن   

ابت بل أنه يتغير شكله من وقت ألخر هذا الحيوان هـو  كونه كتله لزجة ليس لها شكل ث
، ولو دققنا الفحص المجهري لوجدنها كتله نصف شـفافه انتشـرت داخلهـا    ) األميبا( 

حبيبات كثيرة تقل شفافيه في جزئها الداخلي المسمي باألندوبالزم ، أما الجزء الخـارجي  
  .فشفاف ويسمي باالكتوبالزم
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واسطة بروزات تبرز للخارج  تعرف باألقدام الكاذبـة  ويتم تغير االميبا لشكلها ب
. ويحتوي السيتوبالزم باإلضافة إلي األقدام الكاذبة على فراغات غذائية وأخرى منقبضة 

  .الحظ وجود النواه باألندوبالزم

  Trypanosoma: التريبانوسوما -5

أفحص تحضيراً  مستديماً لدى محتوي على التريبانوسـوما ، الحـظ وجـوده    
تلطا بكرات الدم مصبوغاً باللون األزرق ، حدد حيوانا وأفحصه تحت الميكروسكوب مخ

بالقوة الكبري ، الحظ أن جسم الحيوان ضق منحني ومدبب عند طرفيه ولكنه أكثر تدبيبا 
  .عند طرفه األمامي

ويغطي الجسم بطبقة من الجلد تعطي للحيوان شـكالً ثابتـاً محـدداً ، ويحمـل     
ا عند طرفه األمامي الذى يبدأ عند حبيبه كروماتينيه تعرف بأصـل  الحيوان سوطا رفيع

، والتى تقع بالقرب منهـا وخلفهـا الحبيبـه الجـار قاعديـة       Blepharoblastالسوط 
parapasal body  أو النواه الحركية تقع هذه الحبيبة في الطرف الخلفى من  الحيوان ،

زم حتى يخترق البشـرة فـي الجـزء    يخرج منها السوط ثم يمر إلي األمام في السيتوبال
الخلفى من الحيوان ويصبح بعد ذلك خارج جسمه ثم يأخذ طريقـاً مموجـاً بمحازاتـه    

 Undulatingويرتبط معه بواسطة غشاء رقيق شـفاف يعـرف بالغشـاء المتمـوج     
memberane      ثم يمتد السوط حرا إلي األأمام وللحيوان نـواه كبيـرة مسـتديرة أو ،
  .اوية تستقر قرب وسط الجسممستديرة أو بيض

   .Plasmodium spالبالزموديوم  -6

  :أفحص فيلم من دم مصاب بالمالريا بالقوة الكبرى قد تشاهد أحد األطوار اآلتية

1- Sporozoite : ويظهر شكله مستطيالً عند بدء مهاجمة الكرات الدموية.  

2- Trophozoite  :3 ويمال فراغ الخلية- Schizont   :نقسام العديد للخاليابعد األ  
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  الباب الرابع
  platyjelminthesالباب المفلطحة 

 Trematoda: الديدان الورقية: أوالً

تتميز هذه الديدان بكونها مفلطحة تشبه ورقة الشجر والجهاز الهضمي فيها مقفل 
وسنأخذ الدودة الكبدية ودودة البلهارسـيا   -وتستعمل الممصات في تثبيت جسمها بالعائل

  :ن على ذلكمثال

  Fasciola gigantica: الدودة الكبدية العظيمة -1

، وذلك بوضع إحـدي  ) العظيمة( أدرس الصفات الخارجية للدودة الكبدية الكبيرة : أوالً
الديدان الموزعة عليك على شريحة نظيفة ، ثم أفردها وغطها بشـريحه أخـري ، ثـم    

  -:أربطهما بخيط وأفحصها عكس الضوء لتتبين ما يلي

  :لشكل الظاهرى وفتحات الجسما

:  3الحظ أن الدودة مفلطحة تشبه في شكلها ورقة الشجر طولها يتراوح ما بين 
  .سم وينتهي الطرف األمامي منها بجزء مخروطي في نهايته 4سم بمتوسط يبلغ  7

،  Mouthالذى تخترقه فتحة الفم  – Anterior Suckerالحظ الممص األمامي 
مدبب نوعاً وينتهي بفتحة صغيرة تعـرف بالفتحـة  البوليـة أو     أما الطرف الخلفى فهو

، ويوجد على السطح السفلى للدودة خلف الممـص    Excretory poreالثقب اإلخراجي 
، التى يتوسط تماما فتحـة صـغيرة    Genital openingاالمامي بقليل الفتحة التناسلية 

  .مجهولة الوظيفة ، وهي Laurer Stedia's poreتعرف بفتحة لوراراستيديا 

الحظ وجود مناطق معتمة على جانبى جسم ادلودة ، تظهـر كشـريطين علـى    
الجزء السفلى للجسم ، ويكاد هذان الخطان  3/2أمتداد الحواف الجانبية وعلى طول الـ 

يتالقيان في الثلث األخير من الجسم ليكون منطقة معتمة تحصر بينها شريط شفاف هـي  
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ة الرئيسية ، وهذه المناطق تمثل خاليا المح التى هي جـزء مـن   عبارة عن القناة البلوي
  .الجهاز التناسلى

أفحص بالعدسة البسيطة أو بالبينوكيولر مستعمل القوي العينية والشيئية الصـغرى  : ثانياً
فيه الشريحة المحمل عليها دوده كبدية عظيمة لدراسة تركيب  األجهزة التالية مسـتعيناً  

  :باإلرشادات اآلتية

  :القناه الهضمية -1

  :الحظ أن القناه الهضمية تتكون من األجزاء التالية

  وهو أنبوبه قصيرة عضلية تؤدى من الفم إلي المرئ: البلعوم -1

  .وهو أقصر كثيراً وأرق من البلعوم ويؤدى إلي األمعاء: المرئ -2

الطرف وهي على شكل فرعين طويلين ممتدان على جانبي الجسم إلي قبيل : األمعاء -3
، متفرعه تماما في كـل منـاطق    Cacecaالخلفى ويتفرع كل منهما إلي فروع أعورية 

الجسم تقريباً وبين هذه الفروع الكثيرة توجد أعضاء الجسم األخرى وأغلب مـا يكـون   
التفرع على الجانب الخارجي لكل من الفرعين األصلين ولكنه من المالحظ  أن التفـرع  

 F.giganticaأقل منه في الدودة  F.hepaticaدودة الكبدية على الجانب الداخلي في ال

  :الجهاز التناسلي -2

، أى أن الجهاز التناسـلى   Hermaphrodite" خناث" الحظ أن الديدان الكبدية 
للفرد الواحد يحتوي على شقين أحدهما ذكرى واألخر أنثوى ويشغل الجهـاز التناسـلى   

  .جزءاً كبيراً من فراغ الجسم

يجب مالحظه أن الشق الذكرى من الجهاز التناسلى يقع أسفل الشـق  : لذكرى الشق ا -أ
  -:األنثوي أى من المبيض يقع أمام الخصيتين وهو يتكون من

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

وهما عبارة عن أنبوبتين كثيرتي التفرع تقع أحـداهما أمـام   :  Testesالخصيتين  -1
بوبـة تعـرف   األخري ، في الثلث الوسطي للجسم تقريباً ، ويخرج من كـل خضـيه أن  

  .بالوعاء الناقل

ويخرج كل منهما من خصية ويمتدان إلي :  Vasa deferntia -الوعائان الناقالن -2
  .األمام كل بجانب األخر ليلتقيان أمام الممص البطنى مكونان الحوصله املنوية

وهي أنبوبة كبيرة ملتويه تمتد إلـي  :  Vesicula Seminalis: الحوصلة المنوية -3
  .بالقناه القاذفة قناه تعرف

وهي قنـاه قصـيرة دقيقـة تتصـل     :  Ductu: ejaculatorius -القناة القاذفة -4
  .بالقضيب أو الذؤابه التى تفتح في الفتحة التناسلية الذكرية في الدهليز التناسلى

وهي عبـارة عـن تجويـف يحـيط     :  Cirrus sac -كيس القضيب أو الذؤابه -5
  .بطنيبالقضيب بين الدهليز والممص ال

  :الشق األنثى-ب

  :الحظ أنه يتركب من االجزاء اآلتية

وهو عضو أنبوبى متفرع يوجد في النصف األيمن من الجسم  : ovary –المبيض  -1
إلي األمام وتتحد فروعه مكونه قناه قصيرة هي قناه المبيض التـى تمتـد مـن الخلـف     

  Ootypeوتتصل بجزء  يعرف بمكان البيض 

وهما منتشرتان علـى جـانبي   : Vitelline or you glands –الغدتان الحيتان  -2
تمتـد   Longitudinal Vitelline ductالجسم ، ولكل غده منها قناه تعرف بقناه المـح  

بطول الجسم وتخرج منها قناه أخري عرضيه ، ثم تتحد القناتان العرضيتان فـي وسـط   
ويمـر   Median Vitelline ductالجسم وتكونان قناة قصيرة تعرف بقناه المح الوسيطة 

  .خلها البيض حيث تتحد بقناه المبيض

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

ويبدأ من مكان اتصال قناه المبيض بقناه المح الوسيطة ويمتـد  : Uterus –الرحم  -3
  .إلي األمام على شكل أنبوبه متسعه تفتح في الدهليز التناسلى

الخليـة  وهي عبارة عن مجموعة من الغدد الوحيدة  Shell gland –الغدة القظرية  -4
  .توجد عند قاعدة الرحمن في منطقة مكان البيض

وهي  قناه صغيرة يصعب رؤيتها وتمتد من منطقـة  : Laurer canalقناه لورازيد  -5
اتحاد قناه المح الوسيطة بقناه المبيض وتقع في السطح العلوي من الجسم وفي نهايه ثلثه 

ية من دودة كبدية أخـرى أثنـاء   األول ، ومن الجائز أن هذه القناه تستقبل حيوانات منو
  .عملية السفاد

  :الجهاز اإلخراجي -3

الحظ أنه يتكون من قناه تمتد وسط الجسم تعرف بقنـاه اإلخـراج  الرئيسـية      
حيث تفتح في نهاية الطرف الخلفى للجسم ، وتصب في هذه القناه الرئيسية من الجـانبين  

وتستدق هـذه الفـروع إلـي ان     قنوات صغيره متفرعه منتشرة في جميع أجزاء الجسم 
 Flame cellsتنتهي بخاليا تعرف بالخاليا اللهبية 

  :الجهاز العصبى -4

الحظ أنه يتكون من حلقه عصبية تحيط بالبلعوم عليهـا ثـالث عقـد عصـبية      
Nervous ganglia    واحدة سفلية واثنتان جانبيتان ، ومن هذه العقد تخـرج األعصـاب

  .ومنها زوج كبير من الحجم يعرف بالعصبين الجانبيينإلي الطرف األمامي والخلفى 

  :التركيب المجهري: ثالثاً

أفحص الشريحة المقدمه إليك والمحمل عليها قطعاعا عرضياً في الدودة  الكبدية 
العظيمية لتتبين التركيب المجهري ألجزاء الجسم المختلفة في هذه الدودة  وذلك بـالقوة  

تبين هذه األجزاء ونسبها مع بعضها، ثم أفحـص بعـد   الصغرى أوالً حتى تستطيع أن ت
  .ذلك بالقوه الكبري
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  :ويتركب القطاع العرضي من األجزاء األتية

  Spiculplesوهي سمكية تحتوي علـى شـوكات    Tegumentطبقة األرهاب 
  Circularتوجد تحته الخاليا مكونة اإلرهاب وتتكون طبقة العضالت من طبقة دائريـة  

داخل ثم يالحظ في وسط القطاع قطاعات كثيرة هـي تفرعـات القنـاه    وطبقة طولية لل
الهضمية تمتاز بأنها مجوفة من الداخل ثم قطاعات في الخصـية أو المبـايض حسـب    
المستوي المأخوذ فيه القطاع ثم القناه اإلخراجية الرئيسية في الوسط وتنتشر فـي فـراغ   

  .الغدد المحيةالجسم خاليا برانشيمية كما يالحظ في طرفى القطاع 

  :فحص بيض الدودة الكبدية

شاهد تحضيراً لبيضة الدودة الكبدية الذى يمكن عمله بأن يستخلص من منطقـة  
الرحم من دوده طازجة أو محفوظة في الفورمالين وذلك بقطع جزء صغير منه ثم تفتيته 

خذ ثم تؤ%) 0.9( بابرتي التشريح فيز جاجة ساعة محتوية علىم حلول ملح فسيولوجي 
قطره من المحلول المشتمل على البيض وتحمل على شـريحة نظيفـة حيـث تفحـص     
بالميكروسكوب لتجد أنها بيضاوية الشكل مغلقه بقشرة شيتينيه محتويه على غطاء دائرى 

Operculum عند أحد قطبطيها يدفعه الجنين عند خروجه من البيضه ،.  

ى علـى خليـة تناسـليه    هذا والحظ أنه بالفحص الدقيقي نجد أن البيضة تحتـو 
Germ cell محاطه بكثير من حبيبات المح ،.  

  :فحص قوقع الدودة الكبدية

، وهو العائل الثـانى للـدودة    .Limena spالحظ أن القوقع من النوع المسمي 
الكبدية ، ويتميز هذا القوقع بأنه ذو فتحة يمينية وذلك عند فحصه بحيث تكـون طـرف   

  .القوقع متجها إلي أعلي

  :لوبالمط

  .أرسم منظراً عاما للدودة الكبدية توضع عليه الممصات والفتحات وخاليا المح -1
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  أرسم منظراً للدودة الكبدية تبين عليه الجهاز الهضمي مع كتابة البيانات على الرسم -2

ارسم منظراً عاما للدوده الكبدية تبين عليه الجهاز التناسلى بشقيه مع كتابة البيانـات   -3
  .على الرسم

ارسم منظراً عاما للدودة الكبدية تبين عليه الجهاز اإلخراجي والعصبى مـع كتابـه    -4
  البيانات على الرسم

  أرسم قطاعا عرضياً في الدودة الكبدية وبين األجزاء على الرسم -5

  .وكذا منظر لقوقع الليمينا. إرسم منظراً لبيض الدودة الكبدية املحمل على شريحة  -6

  سيادودة البلهار - 2

Schistosoma Spp. 

أفحص التحضيران المستديمان لذكر وأنثى البلهارسيا المقدمان للك والحـظ مـا   
  -:يلي

 Male –الذكر : أوالً

سم وبطرفه األمامي الممص  15- 10جسم الذكر مفلطح ويتراوح طوله ما بين 
) لـداخل ا( األمامي وبه فتحة الفم ، والممص البطني ممدود ، وينحني الجسم إلي الخلف 

وذلك خلف الممـص البطنـي مكونـا انخفاضـاً ظـاهراً يعـرف بقنـاه االحتضـان         
Gynaecophoric groove  .   ترقد فيه األنثى في حالة التلقيح هذا ويمكـن مالحظـة

بعض األعضاء الداخلية وخاصة الخصيتين التى يختلف عددها بإختالف األنـواع وتقـع   
  .بالقرب من الطرف األمامي
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 Female –نثي األ: ثانياً

أفحص نموذج األنثى المحلمه على الشريحة لتتبين أن جسمها خيطي وهي أكثر 
مم إال أنها أقل منه في السمك وذلك يتـدلي طرفاهـا    20طوال من الذكر إذا يلغ طولها 

  األمامي والخلفى من قناه االحتضان

  :العوامل الوسيطة لبلهارسيا المجاري البولية والمستقيم

قوقع بلهارسيا البيموفالريا وقوقع بلهارسـيا المجـاري البوليـة    إفحص كل من 
  :بولينس مالحظاً

أن قوقع بلهارسيا المستقيم حلزوني مبطط يشاهد وكأنه عده دوائـر تلـى بعضـها     -1
  باتصال

أما قوقع بلهارسيا المجاري البولية فهو مستطيل نوعا ذو فتحة يسارية بمعني أنه إذا  -2
  .المشاهد فإن الفتجة تكون جهة اليساركانت القمة إلي أعلى 

  الحظ الفرق بين قوقع بلهارسيا المجاري البولية وقوقع الدودة الكبدية

  :المطلوب

أفحص التحضير المقدم لك لذكر البلهارسيا ثم ارسمه مبيناً الشكل العـام للممصـات    -1
  وقناه األحتضان

  مبيناً الشكل العام والممصاتأفحص التحضير المقدم لك النثى البلهارسيا ثم ارسمه  -2

  وضح بالرسم كال من قوقع البولينس وقوع البموفالريا ثم قوقع الدودة الكبدية -3
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  Cestoda: الديدان الشريطية: ثانياً

  Taenia Saginata: دودة لحم البقر الشريطية

وهي النوع األكثر شيوعاً في مصر ويسمي بدوده اللحم الشريطية وهي تعـيش   
رها اليافعة في األمعاء الدقيقة لإلنسان وتمتص غذائها من جميع سطح جسمها ، في أطوا

وذلك فليس لهذه الدودة جهاز هضمي ، هذا ويشعر اإلنسان المصاب بجوع شديد مستمر 
  .فضالً عن اإلضطرابات العصبية التى تسببها إفرازاتها السامة

  :الشكل الظاهري

فـي الفورمـالين واألخـص فيهـا     افحص نموذج الدودة الشريطية المحفوظة 
  -:المميزات الظاهرة مسترشداً بما يلي

يبلـغ  ) اسـالت ( م ويتركب جسمها من قطع  2إن الدودة طويله إذ يبلغ طولها 
قطعة توجد األصغر سنا عند الرقبة ويزدادا نضـجها كلمـا    2000:  1000عددها من 

  -:اطق هياتجهنا نحو مؤخرة الدودة ويمكن تقسيم الدودة إلي ثالث من

 4وهو صغير جداً في حجم رأس الدبوس مربعة الشـكل عليهـا    Head –الرأس  -1
  .ممصات غضليه مسدودة تثبت بها نفسها في جدار األمعاء

ومنه يتكون القطع الجديدة ولذلك يالحظ أنه كلمـا اتجهنـا نحـو     : Neck: العنق -2
  مؤخرة الدودة لكما قربت القطع من النضج

يتكون من عدد كبير من القطع المتتالية وتوجد القطع الناضجة في : Body: الجسم -3
  .مؤخرة جسم الدودة

  :األجهزة الداخلية

، بالقوة الصـغرى للميكروسـكوب أو    Mature segmentأفحص قطعة بالغة 
  -:مالحظا فيها ما يلي) القطعة محضرة تحضيراُ مستديما ومصبوغة( بعدسه بسيطة 
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  .لجسم كأنها حيوانا مستقالً بذاته من انالحية الجنسيةتعتبر كل قطعة من قطع ا -1

إن الشكل العام للقطعة يكاد يكون مربعا وتوجد القناه البولية الطويلة علـى جـانبي    -2
القطعة ممتدة لألمام ومتصلتان معا مكونان قناه بوليه عرضية تقع في الجـزء الخلفـى   

ا القناه العرضية إلي أفرع تتدرج في للقطعةـ الحظ تفرعات القنوات البولية الطويلة وكذ
الصغر حتى تنتهي بخاليا تعرف بالخاليا اللهبية التى تنتشر خالل كل أجـزاء القطعـة   

  .تقريباً الستخالص المواد البولية

الحظ وجود العصب الطولي الذى يظهر أرفع من القناه البوليـة والموجـود علـى     -3
  .يمر خالل أو في جميع قطع الدودةالجانب الخارجي منها ويمتد بطول القطعة و

  الحظ عدم وجود جهاز هضمي -4

سبق أن ذكرنا أن القطعة تعتبر حيوانا مسـتقالً ، خنثـي أى أنهـا تحتـوي علـى       -5
  .األعضاء الجنسية الذكرية واألنثية

يتكون مـن الخصـي ذات الفصـوص الصـغيرة     ) الشق الذكري(  :األعضاء الذكرية
المنتشرة في أجزاء القطعة السيما في الجوانب ويخرج من كـل  المستديرة الكثيرة العدد و

فص نوعا صادر تتجمع األوعية الصادرة وتفتح في وعاء ناقل واحد وهو أنبوي ملتوي 
يمتد عرضياً ويتجه نحو الحافة الجانبية وينتهي بالقضيب أو بالذؤابه العضلية التى يغلقها 

ناسلية الذكرية التى توجـد فـي الـدهليز    كيس يعرف بكيس الذؤابه ويفتح في الفتحة الت
  .التناسلسى

يتكون من مبيض واحد كبير ذو فصين يوجـد فـي   ) الشق األنثوي( :األعضاء األنثوية
النصف الخلفى من القطعة ويخرج من المبيض قناه صغيرة تعرف بقناه المبـيض تفـتح   

 Mehll;s، وهو تجويف مستدير تحيط بـه غـدة مهـيلس    Ootypeفي مكان المبيض 
gland   وتقع تحت المبيض وعلى الحافة الخلفية للقطعة وتحت مكان المبيض توجد غدة

، وتخـرج منهـا قنـاه     Yolk glandكبيرة ذات فصوص عديدة تعرف بالغدة المحيـه  
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صغيرة قصيرة هي قناه المخ وتفتح في مكان البيض وتفتح في هذا المكان أيضاً أنبوبـه  
فتحتها قناه المبيض أو قد يتسع الجزء الخلفى مكونـا   طويلة هي المهبل وتتصل بها قبيل

حويصله مئوية تختزن فيها الحيوانات المئوية ، ويمتد المهبل بالعرض وموازيا للوعـاء  
الناقل وقريباً جداً منه ويؤدي في النهاية إلي الفتحة التناسلية األنثية في الدهليز التناسـلى  

نبوبة طويلة كبيرة تقع فـي مكـان المبـيض    على جانب الجسم ويوجد أيضاً الرحم هو أ
  .وتمتد بطول القطعة في الوسط تقريباً

كثير التفرع على جانبه ويشـغل كـل   ) البالغة( الحظ أن الرحم في القطعة الناضجة أو 
فراغ القطعة ويصبح مليئاً بالبيض وفي هذه الحالة يقال أن القطعة حاملة محملة بكميات 

  .البيض

  :ناضجةقطاع عرضي في قطعة 

أفحص بالقوة الصغرى بالميكروسكوب التحضير المستديم للقطعة البالغـة مـن   
  :الدودة الشريطية ، والحظ األجزاء اآلتية من الخارج إلي الداخل

التى تصبح ) تفرز طبقة الكيوتيكل(تليها طبقة االكتودرم ) الكيوتيكل(طبقة الجليد 
بقة التى تليها تاركة أعناقها للخارج ثم غير مميزة في القطعة الكبيرة حيث تندمج في الط

طبقة العضالت الطولية تليها طبقة العضالت الدائرية للداخل يوجـد بينهـا طبقـة مـن     
  .Cortexالبارنشيمات تعرف بالقشرة 

الـذى   Medullaأما باقى فراغ القطعة فمملوء بخاليا برنشيمية تعرف بالنخاع 
رجات تختلف بإختالف مستوي القطاع ، يوجد فيه قطاعات عرضيه للمبايض والرحم بد

كما يمكن مالحظة القطاع العرضى للقناه البولية على الجانبين وبجانب كل منها ولجهـة  
  .الخارج القطاع العرضى للحبل العصبى
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  :قطاع عرضى في قطعة حاملة

أفحص بالقوة الصغري قطاعا عرضياً مستديماً في قطعة حاملة لدودة شـريطية  
  :ليمستعينا بما ي

إن الشكل العام للقطاع معيني الشكل ومحتوي على نفس طبقات الجدار السـابق  
مثـل الكيوتيكـل واألكتـودرم    ) البالغـة (ذكرها في القطاع العرضي للقطعة الناضجة 

  والعضالت الطولية والقشرة

أما طبقة العضالت العرضية فيعتريها قليل من اإلضمحالل ، أما النخـاع فـال   
  .عات متناثره عريضة في الرحم وفروعه مملؤه بالبيضيظهر فيه سوي قطا

  :المطلوب

ارسم مبينا األجزاء على الرسم الشكل العام للدودة الشريطية مع رسم منطقة الرأس  -1
  .لبيان الممصات واألشواك

  .أرسم قطعة بالغة مبينا عليها أهم األجزاء التناسلية والبولية والعصبية -2

عرضى للقطعة الحاملة والقطعة البالغة واكتب البيانات على أفحص كال من القطاع ال -3
  .الرسم
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  الباب الخامس
  الديدان األسطوانية

PHYLUM NEMA THLMNTHES  
  :الديدان المتطفلة على الحيوان: أوالً

 Ascaris vitulorum: اسكاري الماشية -1

  :الشكل الظاهري

فى مدببان لون الجسم أبيض شكل الدودة أسطواني خيطي الطرفين األمامى والخل
مصفر ، ويوجد خيطين رفيعين يمتدان بين طرفى الجسم أحداهما على السطح  الظهري 
واألخر على السطح البطني كما يالحظ وجود خيطين جانبين عريضين ، هـذا والـذكر   

سم كمـا أن   40سم أما األنثى فقد تصل إلي  20أقصر من اآلنثى إذ يبلغ طوله حوالى 
  .لخلفية للذكر ملتوية جهة السطح البطنيالنهاية ا

  

  :فتحات الجسم

ويقع عند الطرف األمامي محاط بثالث شفاه اثنتـان منهـا جانبيـان     :Mothالفم  -1
  .والثالثة ظهريه الوضع وهي تحمل حلمات حساسه

  .ويقع على السطح البطني خلف الفم بقليل : Excretory pore: الثقب اإلخراجي  -2

وتوجد في األنثـى فقـط وتقـع خلـف الثقـب      : Genital pore -ناسليةالتفحة الت -3
  األخراجي بقليل

  وهي في نهاية القناه الهضمية في األنثى : Annus -فتحة اإلست -4
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وهي في نهاية القناه في الـذكر فقـط حيـث    : Cloacal openingفتحة المجمع  -5
وية وأحياناً تبز من هذه الفتحـة  تنتهي فيها القناه الهضمية كما تخرج منها الحيوانات المن

  ).الجماع(في الذكور شوكتان رفيعتان هما شوكتا السفاد 

  :المطلوب

إرسم منظر عاماً لكل من األنثى والذكر مبيناً عليه الخوط الظهريـة والبطنيـة   
  .والجانبية وفتحات الجسم المختلفة

  :التشريح

رافها وبحيث يكـون السـطح   تثبت الدودة في طبق التشريح بدبوسين كل في أحد أط -1
  .الظهرى إلي أعلي

  صب عليها الماء حتى تغمرها -2

مع مالحظة أن تكون اإلبره متجهه إلـي أعلـى   (شق الجلد بدبوس أو إبره التشريح  -3
  :عند الشق ، ومبتدئاً من الطرف الخلفى إلي الطرف األمامي فتظهر لك األعضاء األتية

  :القناه الهضمية: أوالً

ة الفم التى تؤدى إلي جزء عضلى هو البلعوم الذى يؤدى إلي األمعـاء  وتبدأ بفتح
وهي عبارة عن إنبوبة طويلة مستقيمة مفلطحة جزؤها الخلفى يسمي بالمستقيم ويفتح في 

  :ويمكن تقسيم القناه الهضمية إلي) في الذكر(أو في المجمع ) في األنثى(الشرج 

1- fore gut  =ويشمل البلعوم والمرئ  

2- mid gut  =ويشمل األمعاء  

3- hind gut =ويشمل المستقيم الذى ينتهي بفتحه األست أو المجمع.  
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 Genital Systemالجهاز التناسلى : ثانياً

  :في الذكر -1

وهو يتكون من الخصيه وهي أنبوبوبيه الشكل خيطية رفيعه جداً كثيرة االلتـواء  
صلة المنوية ، وهي كبيـرة وسـميكة   ويخرج منها الوعاء الناقل الذى ينتفع مكوناً الحوي

  .وتمتد هذه الحوصيلة إلي الخلف وتستدق تدريجياً مكونه القناة القاذفة

التى تفتح في الطرف الخلفى للمستقيم وعلى ذلك تخـرج الحيوانـات   ) الدافقه(  
. المنوية عن طريق فتحة المجمع ، ويوجد بنهاية المستقيم عند فتحة المجمـع شـوكتان   

  .الجماعهما شوكتا 

  :في األنثى -2

وهو يتكون من زوج من المبايض على شكل أنبوبتين كثيرتي االلتواء وتشـغل  
جزءاً كبيراً من فراغ الجسم ويؤدي كل منها إلي قناه المبيض التى ال تلبـث أن تنـتفخ   
مكونه أنبوبة كبيرة وسميكة تسمي بالرحم ويمتد الرحمان إلي األمام ويتحجان ببعضـهما  

إتحادهما أنبوبة قصيرة رفيعة تسمي بالمهبل تفتح  فـي الفتحـة التناسـلية     ويتكون من
  .لألنثى

  :المطلوب

  شرح الدودة المعطاه للك -1

  إرسم الجهازين التناسلى والهضمي -2

  :التركيب الميكروسكوبي

إفحص القطاع العرضي في كل من أنثى وذكر األسكارس وبين األجزاء اآلتيـة   
ويتكون من طبقة سميكة من الكيوتيكل  Body wallجدار الجسم من الخارج إلي الداخل 

Cuticle تليها طبقة األكتودرم ،ectoderm   وفي وسط السطح الظهري والبطني وعلـى
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الجانبين يزداد الكيوتيكل في السمك ويبرز داخل تجويف الجسـم قلـيالً مكونـاً الخـط     
 Lateral lineالجانبيـان   والخطان Ventral lineوالخط البطني  dorsal lineالظهري 

التى تقبسم الجسم إلي أربعة أجزاء متساوية ، وفي الخطين الظهـري والبطنـي يوجـد    
الحبالن العصبيان أما الخطين البجانبين فتوجد فيهما قناتا اإلخراج ، ويلى االكتودرم من 

التى تتركب مـن اليـاف    Longitudinal muscleالداخل طبقة من العضالت الطويلة 
ية صغيرة طويلة وجزء وسطي عبارة عن مادة بروتوبالزمية غير متميزة وتحتوي عضل

  .على أنوية وجزء ثالث داخلى مكون من الزوائد البروتوبالزمية

ويلي هذه الجزء تجويف الجسم الغير مبطن بالخاليا الطالئيـة ولـذلك يسـمي    
ـ  ي بعـض منـاطق   بتجويف الجسم الكاذب ، ولكن يوجد قليل من الخاليا البرانشيمية ف

الجسم ، ويحتوي اتلجويف البطني على القناه الهضمية التى تقع فـي الجهـة الظهريـة    
وتتكون من الخاليا الطالئية الطويلة ، كما يحتوي اتلجويـف البطنـي علـى أعضـاء     

  .التناسل

نظـراً ألن  ( وفي القطاع العرضي لألنثى يظهر عدة قطاعات فـي المبـيض   
صماء مستديرة الشكل تقريباً ويتكون كـل  ) كثيرتي األلتواء المبيضان على شكل إنبوبتين

، تنظيم قناتا المبيض كجزئين أجوفين  Genetal rachisجزء من ساق تناسلية مركزية 
مستديرين بكل منها تجويف صغير أما الرحمان فيظهران كجزئين كبيرين جداً متملتـين  

  .بالبيض ويشغالن حيزاً كبيراً من التجويف الحشوي

ا في القطاع العرضي للذكر فتظهر الخصية والوعاء الناقل وال يختلفان كثيـراً  أم
  .في التركيب عن المبيض وقناه المبيض على التوالى

 Egg: البيضة

الحظ أن للبيضة قشرة كيتينيـة سـميكة   (  –إلحص تحضيراً لبيضة االسكارس 
يقية ومحتوية على تتركب من طبقة خارجية ذات بروزات تليها طبقة متوسطة داخلية رق

  .جنين صغير يميل لونه لإلصفرار وجسمه ملتوي قليالً ومدبب عند  الطرف
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  ونالىدديو األنسكلستوما -2

Anckylostoma duodenale  

مم بينما طول  18األنثى أكبر حجماً من الذكر حيث يبلغ طولها حوالى  الشكل الظاهري
السطح الظهري في كـال الجنسـين    مم وينثنى الطرف األمامي قليالً تجاه 11-8الذكر 

والطرف الخلفى في األنثى مستقيم ومدبب أما الذكر فهو متحور ليكون الكيس السـفادي  
bursa copulatrix الذى يسمك باألنثى في أثناء السفاد.  

المطلوب إرسم منظراً عاما لكل من أنثى وذكر األنكلستوما مبيناً عليه فتحـات الجسـم   
  .ةاملختلفة وكذلك البيض

تبدأ بفتح الفم وتتكون القناه الهضمية األمامية من التجويف الفمـي   :القناه الهضمية: أوالً
المتسع والمرئ الطويل نسبياً والتجويف الفمي مبطن بمادة شيتنيه ويكون محفظة فميـة  

buccal capsule      وهذه مسلحة بزوجين من األسـنان البطنيـة وزوج مـن األسـنان
يلىء المـرئ املعـي    -توجد في القاع سنان من منشاريا الشكلالظهرية األصغر بينما 

المتوسط وهو طويل ثم معى خلفى قصير يفتح إلي الخـارج علـى  السـطح البطنـي     
 Cephalicكمـا توجـد غـدتان رأسـيتان     ) في الذكر( أو المجمع) في النثى( باألست

glands  العائلطويلتان تفتحان في التجويف الفمي ويمنع إفرازهما تجلبط دم.  

ويتكونكما في االسكارس من قناتين إخراجيتين طوليتين تمتدان  :الجهاز اإلخراجي: ثانياً
على طول الخطين الجانبين وتتحدان معاً في األمام عن طريق قناه مستعرضة وتتصـل  

  .بعدتان عنقيتان أو إخراجيتان بالقناة المستعرضة

صية واحدة ملتفة تؤدى إلي الوعاء ناقـل  في الذكر تبين وجود خ :الجهاز التناسلى: ثالثاً
ويتصـل  . إألي حويصله منوية متسعة يليها مجري دافق طويل محاط بغده اسمنتيه كبيرة

المجري الدافق بالمعى الخلفى ليفتحا معا على السطح البطني للكـيس السـفادي وتقـع    
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كـيس  شويكتان سفاديتان طويلتان في كيسين في الجهة الظهريـة للمجـري الـدافق وال   
  .السفادي مفلطح وتدعمه أشعة لحمية وملسية

في األنثى تبين المبيضين الملفوفين خيطي الشكلي وهما يؤديان بقناتي بيض إلي 
رحمين متسعين ويتحد الرحمان معاً ليكونا مهبالً قصيراً جداً يفتح إلي الخـارج بالفتحـة   

تفتح  األست علـى نفـس   التناسلية على السطح البطني عند بداية الثلص األخير للجسم و
  .الجانب بالقرب من الطرف الخلفى للدودة

صغيرة الحجم بيضوية الشكل ولها قشرة شفافه رقيقة بداخلها الجنين في طـور  : البيضة
  .األربع فلجات

  الديدان المتطفلة على البنات -ثانياً

  نيماتودا تاليل القمح -1

Angunia tritici  

  

لى أجزاء نباتات القمح ، مثل تعقـد األوراق  يسبب هذا المرض أعراضاً كثيرة ع
والتفافها وقصر طول السنابل ويدكن لونها كما يقصر السفا أو ال يتكون وتنتفـع القنـابع   

  .وتبتعد عن محور السنبلة معطية بذلك شكال غير منتظم وتتكون التاليل أخيراً

  .)شاهد أعراض اإلصابة السابقة( أفحص سنبلة قمح مصابة وأخري سليمة 

  والحبوب السليمة الحظ الفرق بينما) التأأليل( أفحص الحبوب المصابة 

أما في الحبوب المصابة فإنها تصبح قائمة اللون تشبه بذور الـدحريج تمتلـىء   
بكتله صفراء اللون محتويه على االف اليرقات التى يمكن أن تعيش في حالة ساكنه مـدة  

  .سنمة وتعرف هذه الحبوب بالتاليل 30
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التأليل في إناء به ماء دافىء لمدة يوم واحد بعد ذلك بواسطة قضيب  ضع بعض
زجاجي إهرسها فتشاهد خروج سائل أبيض هو عبارة عن ماء النقع  محمـال باليرقـات   

  .الموجودة داخل التاليل

خذ نقطه منه وضعها على شريحه نظيفة ثم غطها بغطـاء الشـريحة لتشـاهد     
وإذا أردت فحصها بدقـة أكثـر ضـع    ( بة الطرفين اليرقات االسطوانية الشكل  المسحو

، لتعوق حركتها لتالحظ وجود فتحة الفم في  األمـام محاطـة   % 5نقطة من الفورمالين 
بالشفاه وتؤدى إلي تجويف الفم الرمحي الشكل الذى تستخدمه في أختراق أنسجة النباتات 

في اختراق أنسـجة   التى تصيبها ، الحظ أن تجويف الفم الرمحي الشكل الذى تستخدمه
النباتات التى تصيبها لحظ أيضاً أن تجويف الفم يفتح في المرئ الذى يؤدى بدوره إلـي  

  .المعي الذى ينتهي بالمستقيم الذى يفتح في فتحة الشرج

  :المطلوب

افحص مع الرسم وكتابة البيانات سنبلة قمح وأخرى سليمه وكذلك عينه من الحبوب  -1
  .السليمة والتاليل

  حص مع الرسم شكال لليرقات المسببة للمرضأف -2

  نيماتودا تعقد الجذور -2

Meloidegyne spp. 

إفحص الجذر إلحدي النباتات المصاب بنماتودا تعقد الجذور لتشاهد األعـراض  
الظاهرى  للمرض الحظ تكوين التضخمات والتعقدات بالمجموع الجذرى مما يؤثر على 

جزه عن الوصول إلي النمـو الطبيعـي كمـا أن    نمو النباتات وتصبح قصيره الحجم عا
األوراق عند فحصك للمجموع الخضرى تجدها وكأنها ذابلـة أو  عطشـى ، أمـا فـي     
الحاالت الشديدة اإلصابة فنجد أن األوراق تلتف وتموت بمجرد ظهورها فـوق سـطح   
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األرض وقد تالحظ اصطحاب تكوين العقد تعفن الجذور وانحاللهـا وذلـك ألن التعقـد    
  .ف من مقوامة الجذر الطبيعية ويجعله عرضه لإلصابة ببكتريا وفطريات التعفنيضع

الحظ أنها أسطوانية الشـكل  ( إفحص بالقوة الكبري تحضيراً ليرقات هذا الطفيل 
) ذات جلد شفاف يري خالله االحشاء الداخلية كما أن نهايتها األمامية والخلفية مسحوبتين

ي للجسم والمحاط بشفاه ويؤدي إلـي تجويـف الفـم    الحظ وجود الفم في الطرف األمام
المزود برمح يساعد اليرقة على أختراق األجزاء النباتية ويؤدي تجويف الفم  إلي البلعوم 

  .ثم المرئ ، ثم األمعاء ثم المستقيم الذى يفتح بقتحه الشرج

أفحص قطاعا في جوذر نبات مصاب بهذا المرض لتشاهد اناث هـذه الديـدان   
الشكل ذات نهاية أمامية تعرف بالعنق وقد تكون مصحوبة بكيس البيض الصقا الكمثرية 
  .بمؤخرتها

  :مالحظة

يعيش الذكر حراً في التربة وهو ذو شكل أسطواني مدبب الطرفين ويشبه اليرقات فـي   
  .الشكل بينما تنتفخ األنثى متخذه شكالً كمثرياً

  :المطلوب

  إفحص الجذر المصاب المعطي لك ثم أدرسه -1

إفحص مع الرسم شكالً عماما ليرقات الطفيل تحت الميكروسكوب ، وشـكالً أخـر    -2
  .لألنثى ومعها كيس البيض

أفحص مع الرسم قطاعا عرضياً في جوذر نبات مصاب بـالمرض وحـدد مكـان     -3
  .االناث فيه
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  الباب السادس
  الديدان الحلقية
Annelida 

  صف قليالت األشواك: أوالً

  Earth wormدودة األرض 

Allolobophora caliginosa 

  :الشكل الظاهرى

الدودة مستطيلة ذات قطاع دائرى تقريباً ، طرفها األمامي مسـحوب والخلفـى   
منضغط من أعلى إلي أسفل قليالً ، والسطح العلوي أغمق من السطح السفلى ، يغطـى  

األولـى  مـا عـدا   ( الجسم بشره رقيقة يبرز منها أشواك رقيقة يوجد منها في كل حلقة 
حلقة  250 -200أزواج سلفيان جانبيان ، ويتراوح عدد حلقات الجسم من  4) واألخيرة

وتعرف هـذه   34إلي  26ويتضخم الجلد من اجلهة الظهرية والجانبية إبتداء من الحلقة 
 -31ويوجد إرتفاعان على الجهة البطنية يمتدان من الحلقة  Citellum  املنطقة بالسرج

  .puberty crestsالبلوغ أو الـ ويعرفان بعرفى  23

  :فتحات الجسم 

ويقع في مقدمة لدودة في النصف السفلى من الحلقـة االولـى يمتـد     Mouth: الفم -1
كما تسمي الحلقة األولى بالحلقة حول  Prostomiumأمامه فص يسمي بالفص أمام الفم 

  .Peristomiumالفم 

  . 11،  10 -  10،  9ين فتحان بين الحلقت) : األحواض المئوية(فتحات  -2

  فتحتا قناتي المبيض على جانبي الحلقة الرابعة عشر -3
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  على جانبي الحلقة الخامسة عشرة: فتحتا األوعية الناقلة -4

  .فتحات تفريديه فتحتان في كل حلقة ما عدا الثالثة األولى والحلقة األخيرة -5

  .من الثامنة إلي األخيرة ثقب واحد في الخط الظهري لكل حلقة :الفتحات الظهرية -6

  .بيضة الشكل في الحلقة االخيرة :فتحة الشرج -7

  :المطلوب

  أفحص الدودة المعطاه للك ، تبين فتحات الجسم -1

أرسم منظراً عاما للدودة من كل سطحيها العلوي والسفلى مبيناً على الرسم الفتحات  -2
  .والشرج وعرفى البلوغ

  :التشريح الداخلي

في طبق التشريح بدبوسين كل في أحد أطرافها وبحيث يكـون السـطح    ثبت الدودة -1
  .الظهري إلي أعلى

  صب عليها الماء حتى تغمرها -2

شق الجلد بدبوس أو أبره التشريح وذلك طولياً من أوله إلي أخره محاذيـاً للوعـاء    -3
ـ ( الدموي الظهري الذى يبدو واضحاً ومختلطاً بالدم يب مع مالحظة الحذر  حتى ال تص

الحظ الحواجز التى تقسـم الجسـم إألي    -هذا الوعاء الدموي ، أو القناه الهضمية تحته
  .غرف متتاليه تتناسب موقععها مع مواقع  حلقات الجسم

  :ثبت الجلد المشقوق وأفحص األجهزة التالية -4

  -:الجهاز الهضمي وتتركب من : أوالً

الحـظ عـدم   (  2،  1في الحلقة  تؤدى إلي التجويف الفمي الذى يمتد: منطقة الفم -1
  ).وجود األسنان
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، وله جدار عضلى يتصـل بجـدار الجسـم     5-3ويمتد في الحلقات من : البلعوم -2
  بواسطة أشرطه رفيعه من الفسائل العضلية

  .14-6وهو أنبوبة طويلة تمتد في الحلقات  :المرئ -3

 15ي الحلقات مـن  وهي كيس منتفخ نوعا ما ومفتحو من طرفيه ويمتد ف: الحوصلة -4
  .وإلي ما قبل ذلك عند االمتالء 16 –

  .19-17وهي جزء عضلى قوي يلي الحوصلة ويمتد في الحلقات من : القانصة -5

وهي أنبوبة طويلة تنتهي بفتحة االست إلي الحلقة األخيرة وبجدارها ثنيـه   : األمعاء -6
، ولـون األمعـاء    Typhlosoleإلي الداخل في السطح الظهري تسمي بالثنيه المعويـة  

  أصفر نظراً لوجود الخاليا الصفراء حولها 

  :المطلوب

  في الدودة المشرحة تبين األجزاء المختلفة للقناه الهضمية**  

  إرسمه ثم أكتب البيانات على الرسم بالتفصيل** 

  -:الجهاز العصبى: ثانياً

ط يتركب من عقدتين توجدان فوق البلعوم ، ويخرج منها موصل عصـبى يحـي  
بالبلعوم ويتصل من السطح السفلى بحبل بطني توجد عليه عقد عصبية في كل حلقه من 

  .حلقات الجسم ، وتخرج من كل منها عدد من الفروع

  :المطلوب

  افحص الجهاز العصبى في الدودة المشرحة ، وتبين األجزاء المختلفة -1

  أرسمه وأكتب البيانات على الرسم -2
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  :الجهاز الدوري

دموية مقفله ويحتوي الدم على الهليموجلـوبين الـذائب فـي البالزمـا     الدورة ال
وتنتشر األوعية الدموية في جميع أجهزة الجسم خصوصاً في الجلد حيث يكسـبه اللـون   

  :األحمر وأهم األوعية الدموية هي

ويمر فيه الدم من خلف الدودة إلي االمام ويسـير داخـل   : الوعاء الدموي الظهري -1
  .ا للقناه الهضميةاجلدران العلي

ويمر فيه الدم نحو الخلف ويمتد على طول الجسـم أسـفل    :الوعاء الدموي البطني -2
  .وهو غير منقبض. القناه الهضمية 

ويمتد على السطح السفلى تحـت الحبـل العصـبى    : الوعاء الدموي التحت عصبى -3
  .مباشرة

ي جميع حلقات الجسـم  وتتصل األوعية الرئيسية الظهري والبطني ببعضها البعض ف -4
بأوعيه صغيرة أهمها سته أزواج من األوعية تعرف بالقلوب الكاذبة توجد في الحلقـات  

  .، هذا ويحدث التبادل الغازي خالل الجلد 11-6من 

  :الجهاز اإلخراجي

ويتركب من مجموعة كبيرة من النفريدات ويوجد زوج منها في كل حلقة عـدا  
وتتكون النفريدة من فم نفريدي يقع في نهايته قمع مهدب . الثالث األولى والعلقه األخيرة 

  .يليه جسم النفريده وهو عبارة عن أنبوبه ملتفه تفتح إلي الخارج بقب تفريدي

  :التركيب الميكروسكوبي

يتركب القطاع العرضي في الدودة من أنبوبتين الواحدة داخل األخرى الداخليـة  
رجية فهي عبارة عن جدار الجسم وبينهـا فـراغ   منها عبارة عن القناه الهضمية أما الخا

،  Cuticle، ويغطي جدار الجسم من الخارج بطبقة مـن  الكيوتيكـل    coleomالجسم 
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 Circular، تليها طبقة من العضالت الدائريـة   epidermisالذى يوجد تحته طبقة الـ 
layer of muscles     لـه  ، تحيط دائرياً بالجسم وتليهـا طبقـة مـن العضـالت الطوي

Longitudinal layer of muscles     تحيط بطول الجسم ، وينتهي جـدار الجلـد مـن
الذى ينتهـي   Coleomic enitheliumالداخل بالنسيج الطالئى المبطن لتجويف الجسم 

بتجويف البطن ويحتوي اتلجويف البطني على سائل عصارى يحتـوي علـى الكـرات    
جراثيم المهاجمة كما يحتوي هذا التجويف الدموية البيضاء التى لها وظيفه دفاعية ضد ال

  -:على

  :القناه الهضمية -1

وهي تجويف دائرى به إنخفاض إلي الداخل عند سطحه العلوي وتحـاط القنـاه   
كما يعرف هذا  yellow cellsالهضمية بعده طبقات من الخاليا تعرف بالخاليا الصفراء 

  .Typhlosoleاإلنخفاض بالـ 

  :األوعية الدموية -2

ويرقد في تجويف التفلوسول عند السـطح العلـوي للقنـاه     :الوعاء الدموي الظهري -أ
  .الهضمية

  أسفل تجويف القناه الهضمية وهو: الوعاء الدموي البطني -ب

ويوجد في املنطقة البطنية للدودة تحـت الحبـل   : الوعاء الدموي التحت عصـبى  -جـ
  .العصبى

  .مويين البطني والتحت عصبىويقع ما بين الوعائين الد: الحبل العصبى -د

وهو جهاز اإلخراج ويوجد منها في الطقاع العرضى قطعتين كل  على  :النفريديا -هـ
  .جانب للقناه الهضمية

  :المطلوب
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  أفحص القطاع العرضى في دودة األرض تحت الميكروسكوب -

  شاهد األجزاء التى أسلفنا شرحها -

  .المفصلة عليه أعمل رسما تخطيطياً للقطاع وأكتب األجزاء -

  صف العلقيات: ثانياً

  Class Leech العلق الطبي

Hirudo medicinalis  

  :أفحص عينه علق مقتوله حديثاً وتبين: الشكل الظاهري

الجسم مفلطح من أعلى إلي أسفل لونه بنى مائل إلي الخضرة ويتميـز السـطح   
رقش فـي غيـر   الظهري بأشرطه مصغرة منطقة باللون األسود بينما السطح البطني مب

  .سم والعلق الطبي ديدان خنثى 10-5نظام طول الجسم من 

  -:الحظ وجود ما يلي

وهما ممص أمامي يشبه الفنجان وتقع فتحة الفم في وسطه وممـص خلفـى    :الممصين
  قرصى الشكل ال توجد به فتحات وكالهما متجه للناحية البطنية 

حلقات التى هي فيالحقيقيـة أكثـر   الجسم مقسم من الخارج إلي عدد كبير من ال :التحلق
فقط  وكـل   33عدداً من عقل الجسم الداخلية الحقيقية ولليحوان عدد ثابت من العقل هو 

حلقات تقابل عقله واحدة فيما عدا عند الطرفين حيث يكون عدد الحلقات في كل عقله  5
 أقل من ذلك وكل عقله تحمل على أحدي حلقاتها صفا مستعرضاً مـن النتـوءات هـي   

  .ثقبان تفريدان على إحدي حلقاتها 23 -7الحلمات العقلية ولكل من العقل 

  .وهي خمسة أزواج على السطح الظهرى للعقل الخمس األولى :العيون

زوجا من الفتحات الدقيقة على السطح  البطنـي زوج منهـا    17وهي :الثقوب النفريدية
  .23 -7كل من العقل  يقع على الحلقة أمام الحلقة الحاملة للحلمات مباشرة في

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

  .11تقع على الخط المنتف البطني في الحلقه الرابعة للعقلة  :الفتحة التناسلية المذكره

  .12وتقع على الخط المنصف البطني في الحلقة الرابعة للعلقه: الفتحة التناسلية المؤنثة

بـالممص   26ويفتح على الخط المنصف الظهري عند نقطة اتصـال المعلقـه   : الشرج
  .لفىالخ

  .أرسم شكال لكل من الناحية الظهرية والبطنية للعلق مبينا عليها األجزاء  بأسمائها
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  الباب السابع
  قبيله مفصليات األرجل
ARTHROPODA  

إن أهم ما يميز هذه القبليه هو التقسيم الواضح لجسمها إلي حلقات يختلف عددها 
حلقة إال نادراً  كما  30ها ال تزيد غالباً عن بإختالف الصفوف واألجناس واألنواع إآل أن

يحمل كل حلقة من حلقات الجسم هذه زوج من الزوائد المفصلية تتحور في كـل منهـا   
تحوراً خاصا ألداء وظيفة معينة ، فقد تتحور في الحلقات األولى التى تتكون الرأس إلي 

انى المكـون للصـدر   فكوك أو قرون استشعار ، إلي غير ذلك كما تتحور في الجزء الث
إألي أجنحه كما قي صف الحشرات أو أرجل فكية وأرجـل مشـى كمـا فـي صـف      

الخ ، كما تتحور في الجزء الخلفى من الجسم والمكون للبطن إلي ... الحيوانات القشرية 
  .الخ. ,..أرجل تختلف نوعها فمنها المشى والعوم والتعلق والحفر

ية يتكون من ثالثة منـاطق واضـحة   يتضح من ذلك أن جسم حيوانات هذه القبل
  .البطن) 3. ( الصدر) 2. ( الرأس ) 1: (مميزة وهي 

إال انه في بعض الصفوف تندمج الرأس مع الصدر لتكـون املنطقـة الـرأس     
  .صدرية

هذا أهم ما يميز تلك القبيلة إال ان لها كثير من المميزات األخـرى لسـنا فـي مجـال     
  .مناقشتها في دراستنا العملية

  .فيما يلي أهم صوفوف هذه القبلية ومثال مفصل لحيوان يتبع كل صفو 
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  صف عديدات األرجل: أوالً

Class Myriapoda  

  Chilopoda: رتبه ذوات المائة رجل

  

 Scolopendra moristans: أم أربعة  وأربعين

حيوان مئوي األرجل شائع في مصر في المنـاطق الحـارة وهـو مـن      44أم 
وغالباً ما يختبىء في أثناء النهار تحت الحجارة وأوراق الشجر  Carnivorusاللحميات 

  .ض والجنسان منفصالن{ثم يجري بسرعة أثناء الليل ليتغذى على الحشرات و ديدان األ

  :أفحص العينة المقدمة لك وتبين

مشوب بخضرة وهو ممدود ومفلطح من أعلى إلي أسـفل ومقسـم    –بني داكن  : الجسم
  .زوجا من األطراف 21طقة معلقه طويلة تسمي بالجذع تحمل إلي رأس واضحة ومن

عقل مندمجة بعضها مع بعض وهو مغطي مـن أعلـى بـدرع     6وتتركب من  :الرأس
أعين بسيطة تقع  4رأسية واحدة توجد عليها مجموعتان من العيون كل منهما مكونة من 

مـا طويلتـان عديـدتا    وه 2على الناحيتين الجانبتين األماميتين والزبانيان على العلقـه  
  .المفاصل ويعتبرا من أعضاء الحس الرئيسية

وتتكون من الشفه العليا الضيقة واللحيين ويقعان على جـانبي فتحـة الفـم    : أجزاء الفم 
الفكين الثانيين وهما نحيالن ويشبهان  -والفكين األوليين وهما مندمجان ليكونا شفه سفلى

) مخلبى السـم ( الرجلين الفكيتين  –ا ملمساً األرجل ويتصالن من أسفل ويحمل كل منهم
  .وهما ينتميان إلي العقله األولى من الجذع

في العدد ومتشابهه تقريباً وكل منها مغطاه يظهر وقـص بطنـي    22وهي : عقل الجذع
 22-2وتحمل كل عقله من  العقل  tergum, sternum and pleuraوجنبين غشائيين 
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كل رجـل  ) طرفا طويال واضحا 44ون من الزبانين التى تك( رجلين من أرجل المشى 
حلقات تسمي من القاعدة إلي الطرف على النحو التالى الحرقفـة والمـدور    7مبنيه من 

وتفتح فتحات تنفسيه أو ثغور . رسغيات  قدمية تنتهي بمخلب واحد 3والفخد والقصبة و 
 15،  13،  11،  9،  6،  4تنفسيه على جانبي الحلقات فوق قواعد األرجل في العقل 

  .ويفتح الشرج في العقله األخيرة ويقع الثقب التناسلى أسفله 21،  19،  17، 

  .أرسم شكالً ظاهرياً وآخر بطنياً للحيوان وألحدي عقل الجذع

 Class: Crustacea: صف القشريات: ثانياً

  The prawn: برىمالج

Penaeus Japonicus  

لجسم يتركب من رأس وصدر وبطـن  أفحص  الحيوان المعطي للك والحظ أن ا
إال أن الرأس والصدر قد أندمجا معاً وكونا منطقة واحدة تعرف بالرأس الصدري تليهـا  
منطقة خلفية هي منطقة البطت تبعاً لهذا التقسيم نالحظ تقسيما ممـاثالً علـى  القشـرة    

طـي  فالجزء األمامي من الهيكل الخارجي قطعة واحدة على هيئة درع يسمي الدرقة يغ
الرأس صدرى من جهة السطح العلوي للجانبين ، هذا وتلتحم الدرقة  بجدار الجسم فـي  
املنطقة الصدرية من السطح العلوي ولكنها تمتد على كل  جانب علـى هيئـة شـريحة    
مقعرة تاركة فراغا بينها وبين الجسم وتبرز الدرقة إلي األمام بين عيني الحيـوان فـي   

أخدود يسير من أعلى  إلي أسفل مائالً إلـي  . ار كما يوجدنتوء طويل مسنن يسمي بالمنق
األمام يحدد منطقة الرأس من منطقة الصدر وال يوجد على الدرقة أثر ظاهر لتحزيرات  
خارجية تدل على أن هذه المنطقة مكونه من حلقات أما البطن فيغطي بقشرة مقسمة إلـي  

تدل على عـدد الحلقـات    ست حلقات ظاهرة تتصل مع بعضها بواسطة مفاصل متحركة
للبطن التى تحمل كلم نها زوج من الزوائد المفصلية ، وبما أن الرأس صـدري يحمـل   
أيضاً سلسلة من الزوائد الزوجية فهذا يدل على أنه مكون من حلقات قد أنـدمجت مـع   
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 14أزواج من الزوائد تدل على أنه يتركب مـن   4بعضها هذا ويتصل بالرأس صدري 
  .تكون الصدر 8ات تكون الرأس و حلق 6حلقة منها 

  .أرسم شكال عاما للجمبرى موضحا عليه ما سبق شرحه

وفيما يلي زوائد الجنبري مرتبة حسب وضعها على حلقات الجسم متبـدئا مـن   
الرأس ،  مسترشداً ، بالجدول اآلتي ثم أنزعها على ورقة بيضاء  بالترتيب واعرضـها  

  .عليها على المحاضر بعد رسمها وكتابه األجزاء
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  زوائد وحلقات الجسم في الجمبري

  المنطقة  الحلقة  الزوائد
     1  زوج من زوائد متحركة تحمل العينين

  
  الرأس  

  
  
  

 الرأس صدري
 
 
 
 

  الصدر
  
  

  زوائد الجسم          
  
  
  
  

 البطن       

  2  الزوج األول من قرون االستشعار
  3  الزوج الثانى من قرون االستشعار

  4  وك العلويةزوج من الفك
  5  الزوج األول من الفكوك السفلية
  6  الزوج الثانى من الفكوك السفلية

  7  الزوج األول من األرجل الفكية
  8  الزوج الثانى من األرجل الفكية
  9  الزوج الثالث من األرج الفكية

  10  الزوج األول من أرجل المشى الصدرية
  11  ةالزوج الثانى من أرجل المشى الصدري

  12  الزوج الثالث من أرجل المشى الصدرية
  13  الزوج الرابع من أرجل المشى الصدرية

  14  الزوج الخامس من أرجل المشى الصدرية
متحور في الـذكور  (الزوج األول من أرجل العوم 

  )لنقل الحيوانات المئوية
15  

  16  الزوج الثانى من أرجل العوم
  17  مالزوج الثالث من أرجل العو

  18  الزوج الرابع من أرجل العوم
  19  الزوج الخامس من أرجل العوم

  20  الزوج األخير والعجز للعوم
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  ثالثا صف الحشرات

Class : Insecta 

هذه مفصليات أرجل ذات جهاز من القصبات الهوائيـة تسـتخدم فـي التـنفس     
مـن األرجـل    والجسم فيها مقسم إلي رأس وصدر وبطن ويحمل الصدر ثالثـة أزواج 

عقل مندمجة  6عبقه ، ويتركب الرأس من  11والبطن يتركب في الحالة انلموذجية من 
تختفى األولى منها وتكون الثانية قرني اإلستشعار والثالثة بدون زوائد وتكـون الرابعـة   
لحيين بنيما تكون الخامسة والسادسة زوجين من الفكوك ، وأعضاء اإلخراج هي انييات 

رمن الحشرات أجنحة تستطيع أن تطير بها والجنسان منفصالن وغالباً مـا  ملبيجي ولكثي
، وسـوف نتنـاول المثـال الكالسـيكي     .... تمر الحشرات أثناء دوره الحياه بالتحول 

  .للحشرات وهو الصرصور

  periplaneta Americana: الصرصور األمريكي

  :الشكل الخارجي

  :س والصدر والبطنويتركب جسم الصرصور من ثالثة مناطق هي الرأ

وتتصل الرأس بالصدر بواسطة عنق قصير بحيث يكون المحـور الطـولى   : الرأس -1
حلقات تندمج معاً فـي   6للرأس عمودياً على المحور الطولى للجسم وتتركب الرأس من 

األطوار الجنينية األولى بحيث تصبح غير متميزة في الطور اليافع وتوجد بالرأس أجزاء 
  .قرون االستشعار  واألخيريتين هما أعضاء اإلحساس في الصرصورالفم والعيون و

  .ويوجد منها زوج من األعين المركبة واحدة على كل جانب من جوانب الجسم :العيون

وهي زوج من أفرع الشعري الطويل واحد على كل جانـب مـن   : قرن االستشعار -2
ر تركز عليه العقلـة  جوانب الجسم ويتصل كل قرن استشعار بالرأس في حفرة بها محو

  :األولى من قرن االستشعار ويتركب قرن االستشعار من
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  Pivctوهو قطعة واحدة كبيرة ترتكز على المحور  scape :األصل -أ

  واحدة تلى األصل ولكنها أقل منه في الطول pedicel: العذق -ب

ويلى العذق ويتكون من عدة قطع تستدق وتصغير فـي   Flagellum: الشمروخ -جـ
  .حجم كلما اتجهنا نحو القمةال

  -:وهي من انلوع القارض ويتركب من: أجزاء الفم  -3 

صفيحة تتصل بالجانب السفلى للرأس من األمام وتتحرك إلـي األمـام   : الشفة العليا -أ
والخلف والشفة العليا تغطي قاعدة الفكين ، هذا ويوجد على السطح السفلى للشفه العليـا  

قف الحلق يساعد على تذوق المواد الغذائية ووظيفة الشـفة  غشاء ملتصق بها يعرف بس
  .العليا هو جذب الطعام إلي الفم

وهما جزءان صلبان قويان يستعمالن في مضغ الطعـام وتمزيقـه   :الفكان العلويان -ب
  . وتحريكه جانبياً والسطح الداخلى للفك العلوي مسنن

جانبية ويتكون كل منهـا مـن   جزءان متماثالن متحركان حركة : الفكان السفليان -جـ
، وهو يلـي الكـاردو    Stipesويتصل بالرأس والساق  Cardoعدة أجزاء هي الكاردو 

ويتصل به اتصال مفصليا ويتصل بالساق من الجانب الخارجي الملمس الفكـي وظيفتـه   
 Galeaحسيه مثل شم أنواع الطعام كما يتصل بالساق مـن الجانـب الـداخلى الجاليـا     

  .ووظيفتهم القبض على الطعام وتقطيعه  Laciniaوالالسينيا 

وتتركب من التحام جزئيين متماثلين ويختلف مقدار االلتحام بإختالف : الشفه السفلى -د
الحشرات ويتكون كل جزء من تحت الذقن والذقن والملمس الشفوي الذى يرتكـز علـى   

وستان وبالناحيـة  حامله ، وهو عضو للحس ويتصل بالذقن من الناحية الخارجية الباراجل
  .الداخلي الجلوستان

ويوجد في قاع الفم ويتصل بالجدار الداخلي للشفه السـفلى وتنـتفخ عنـد    : اللسان -هـ
  .قاعتده القناه اللعابيه فتصب اللعاب فثي الفم
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  :الصدر -2

  :حلقات تحمل األثنتين األوليتين زوجان من األجنحة 3ويتركب من 

 –لنوع الجلدي وهي طويله تغطي البطن تماما بل تزيد وهي من ا :األجنحة االمامية -1
 .في كل من الذكر واألنثى

وهي تنطوي تحت الجناح األمامي عند عدم االستعمال وهي كبيرة  :األجنحة الخلفية -2
  .وشفافه

هذا ويحمل الصدر ثالثة أزواج من األرجل المفصلية المتشابهة ذات شكل خاص يمكـن  
  :وتتكون كل رجل منالحيوان من الجرى والمشي 

  .وهي جزء كبير يتصل بالصدر مباشرة اتصاال مفصلياً :Coxa: الحرقفه -1

  .جزء صغير يلي الحرقفه ويتكون من حلقه واحدة: Trochanter: المرور-2

  كبير وسميك يلي المدور :  Femur: الفخذ -3

  .طويل عليه أشواك تساعد الحشرة على التسلق :Tibia: الساق -4

عقل تنتهي بجزء يعرف بالرسغ االٌقصى عبـارة   5ويتكون من : Tarsus: غالالس -5
  .عن ملخبين وسطهما وساده

  :البطن -3

حلقة الظاهر منها في الذكر سبعة فقط والترجه الثامنه يطل منها  11وتتكون من 
جزء ضيق تحت الترجه السابعة والترجه التاسعة تختبىء تحت الترجة  الثامنـة ، أمـا   

هي ضعيفه وتكون مقدم الترجه الحادية عشرة واألخيرة وهي عبارة عن جـزء  العاشرة ف
رقيق به شق من الوسط ، أما في األنثى فالظاهر من الترجات فيها  هما سـبعة فقـط ،   

  .فالترجات الثامنه والتاسعة والعاشرة مختبئة والترجه الحادية عشرة كما في الذكر
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ا الحادية عشر في الذكر هي تسـعة فقـط   أما الناحية البطنية فالظاهر من حلقاته
والحلقة العاشرة فهي غير ظاهرة ، أما الحلقة الحادية عشرة فهـي تكـون الصـفيحتين    

فعدد الحلقات الظاهرة في الناحية البطنية هي ثمانيـه فقـط،    –الدبريتين ، أما في األنثى 
مختبئتـان   10:  9والثامنه بها شق طولى يحمي داخله أله وضع البـيض ، والحلقتـان   

والحادية عشرة عبارة عن الصفيحتين الدبريتين وتحمل الحلقة التاسعة من الجهة البطنية 
زائدتين وذلك في الذكر فقط ،  تعرفان بالمالمس الشرجية، كما تحمل الحلقـة الحاديـة   
عشرة في كل من الذكر واألنثى زوج من الزوائد المقسمة إلي قطـع تعـرف بالقرنـان    

  .الشرجيان

  :طور في الصرصورالت

التطور في الصرصور من النوع المعروف بالتطور الناقص وفيه تضع األنثـى  
بيضها المخصب الذى يفقس إلي الحورية والتى تشابه الحشرة كاملة إال في عدم وجـود  

  .األجنحة بها وتتحول الحورية بعد عدد معين من االسنالخات إلي الحشرة الكاملة

  :النقص كما يليوعليه فيمكن تلخيص الطور 

  )حشرة كاملة(  ------) حوريه(  -------) بيضه ( 

  :التشريح الداخلى

أنزع األرجل والجناحين في الصرصور المـراد تشـريحه وبواسـطة مقـص     
التشريح قص البلورا من جانبي الجسم ، ثبت الحيوان في طبق التشريح بحيـث يكـون   

حد طرفـى الحيـوان وبطريقـة    سطحه العلوي جهة الخارج بواسطة دبوسين كل في وا
تجعل رأسه للخارج ، أنزع ترجات الجسم يتضح لك بعد إزالة المواد الدهنيـة بواسـطة   

  -:األجهزة اآلتية –فرشاه التشريح 
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  -:وتتركب من ثالثة أجزاء هي: القناه الهضمية: أوالً

  The fore gut: القناة الهضمية االمامية -1 

لعوم وهو انبوبة رفيعه توجد بمنطقة الرأس وتنتهي وهو يبدأ بفراغ الفم يتبعه الب
بالجزء االمامي في الصدر حيث يتسع تدريجياً مكونا الحويصلة التى تستعمل في تخزين 
الغذاء ولهذا فإن جدارنها رقيقية جداً وتنتهي الحوصلة بالقونصه وهـي كبيـرة الحجـم    

  .كروية الشكل كثيرة العضالت تعمل على طحن المواد الغذائية

  the mid gut: القناه الهضمية الوسطية -2

وتبدأ بالمعدة الكيسيسة الشكل والتى تلى القونصه يخرج منها عند اتصالها بالقناه 
الهضمية األمامية زوائد أنبوبيه الشكل تعرف بالزوائد األعورية ذات أطراف سائبة مقفله 

دية هو العمل على اتسـاع  ذات لون أبيض مائل إلي الزرقة ، ووظيفة هذه االنانبيب األو
  .الجزء الذى يحدث فيه عملية االمتصاص

  The hind gut: القناه الهضمية الخلفية -3

وتبدأ عند اتصال أنابيب ملبيجي بالقناه الهضمية الوسيطة وهـي تتكـون مـن    
  .األمعاء الدقيقة والغليظة والمستقيم الذى يفتح إلي الخارج بفتحة االست

  :لىالجهاز التناس: ثالثاً

  :ويتركب من: في األنثى -1

ويوجدان في فراغ البطن على جانبي القناه الهضمية ويتكون كل مبيض : المبيضـان  -1
من مجموعة من األنابيب المبيضية عددها ثمانيه وفي داخل كل أنبوبـه نجـد البـيض    
متراصا واحدة أمام االخرى في سلسلة بحيث يوجد البيض الكبير جهة القاعدة ويتـدرج  

  .الصغر عند الطرففي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

تصب األنابيب المبيضية لكل مبيض في قناه المبـيض وتتحـد   : القنوات التناسلية -2
القناه الخاصة بكل مبيض مع بعضها لكى تكون قناه المبيض المشتركة التى تتسع عنـد  

  .مؤخرها لكى تكون المهبل الذى ينتهي بآله وضع المبيض

ن كيس صـغير تحـتفظ فيـه األنثـى     وهو عبارة ع: الحوض أو المخزن المنوي -3
بالحيوانات المنوية ، تتصل بالمهبل بواسطة قناه دقيقة ويحيط بالحيوانات المنوية سـائل  
لزج لحفظ الحيوانات المنوية لحين الحاجة إليها فـي أخصـاب البـيض الخـارج مـن      

  .المبيضين على فترات متقطعة

تهما بالقرب من نهاية المهبـل  وهذه عبارة عن غدتين يصاب إفراز: الغدد اإلضافية -4
  .ووظيفتهما إفراز غطاء البيض عند نزول البيض وخروجه من المهبل

  :في الذكر -ب

  -:توجد أعضاء التناسل في الذكر في فراغ البطن وتتركب من

  .وتتكون كل منها من أنابيب متجمعه مع بعضها: الخصيتين -1

أو قناه رفيعه تتصل بالخصية والتـى   كل منهما عبارة عن أنبوبه: الوعائين الناقلين -2
تصب فيه إفرازتها ، ويتسع الوعاء الناقل بالقرب من مرخرته مكونا الحويصله المنويـة  

  .التى يخزن فيها الحيوانات المنوية

وتنشأ من التقاء الوعائين الناقلين، وهي عضليه التركيب تصب فـي   :القناه القناذفة -3
واألخير عباره عن امتداد من جدار الجسم يحيط بنهايـه   أله السفاد التى تنتهي بالقضيب

  .القناه القاذفة

وظيفتها اإلفراز مواد لتكوين كيس صغير جداره رقيق بداخله سائل  :الغدد اإلضافية -4
يحمل الحيوانات المنوية ، ويوضع هذا الكيس في المهبل مباشرة أثناء عملية السفد وبعـد  

  .غالفها وتزن في الحوض أو المخزن المنوي ذلك تخرج الحيوانات المنوية من
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  :الجهاز العصبى: ثالثاً

يتركب من المخ ويوجد أعلى المرئ في فراغ الجمجمة ويتكون من اندماج ثالثة 
عقد عصبيه أثناء التكوين الجنينى ، ثم عقده تحت المرئ ويخرج مـن المـخ رابطـان    

تتكون من عدة عقد عصـبيه   يمتدن حول المرئ ويصالن المخ بالعقدة تحت المرئ التى
تتصل ببعضها البعض بواسطة أزواج من األحبال العصبية الطولية تبـدأ مـن الجـزء    
الخلفى لعقده تحت المرئ ، هذا ويوجد بالصدر ثالثة عقد عصبيه ، أما العقد العصـبية  

  .األخرى فهي سته عقد عصبيه

  صف العنكبوتيات: رابعاً

CLASS: ARACHNIDA  

  :تيات في عدة رتب أهمها الرتب التاليةويصنف صف العنكبو

  Order scorpionidea: رتبه العقارب: أوالً

 .Buthus sp: العقرب

  :يتميز جسم العقرب إلي الثالث مناطق التالية

 Cephalothorax: المنطقة الرأسية الصدرية -1

حلقات غير واصحة التقسيم من أعلى حيث تغطي بطبقة كيتينيـه   6ويتكون من 
مي الدرقة ويمكن مشاهدة أثر التقسيم من السطح السفلى حيث تخرج األطراف واحدة تس

، ويوجد على سطح الدرقة من االمام أعين العقرب وهما زوج في الوسط ومجموعتـان  
من الجانبين تتألف كل منها من عينين إلي خمسة أعين، واألعين بسيطة ، ويخرج مـن  

  -:راف هيالمنطقة الرأسية الصدرية سته أزواج من الط

وهي صغيرة الحجم يتركب كل منها من ثالث عقل وكـل منهـا   : القرنان الكالبيان -1
  .على شكل مخلب ويوجدان جانبى الفم في مقدم المنطقة الرأسية
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ويتركب كل منها من سـته عقـل   : زوج من األرجل اللماسية أو اللوامس الكبيرة -2
  .تنتهي بملقط عريض مسنن

عقل صغيره تنتهـي بمخلبـين ،    7يتركب كل منها من . شىأزواج من أرجل الم 4 -3
ويستخدم العقرب هذه األطراف في حركته السريعة كما تساعده المخالـب علـى تسـلق    

  .الجدران

  mesosaoma) وسط الجسم: ( المنطقة البطنية األماميه -2

ويبغ طولها نصف طول المنطقة الصرية تقريباً ولكنها سارية لها في العـرض   
حلقات واضحة ، ويوجد على السطح السـفلى للحلقـة األولـى الغطـاء      6ن من وتتكو

التناسلى وهي قطعة شيتينيه صغيره تغطي الفتحة التناسلية كما يخرج من السطح السفلى 
. للحلقة الثانية زوج من الزوائد الجلدية تعرف بالمشطين وتعتبر زوائد خاصة بـاللمس  

لقة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة زوج مـن  ويوجد على السطح السفلى لكل من الح
  .الفتحات التنفسية وهي مائلة الوضع على جانبي كل من هذه الحلقات

  metasoma) مؤخرة الجسم(المنطقة البطنية الخلفية -3

ويوجـد  . حلقات أسطوانية ضيقة بالنسبة للمنطقتـين السـابقتين    6وتتكون من 
  Stingوهـذا يكـون الحمـة     Telsonنتهي بالعجب الشرج في العلقة األخيرة والتى ت

  .البصلية وتفتحان للخارج لفتحة واحدة

  .أرسم شكال للعقرب من الناحيتين الظهريه والبطنية

 Order Araneida: رتبة العناكب: ثانياً

هذه رتبه العناكب الصلية وتتميز بأن جمسها مقسم إلي مقـدم الجسـم ومـؤخر    
  .حيل وال يوجد عجبالجسم ويتصل األثنان بخصر ن
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  The spider wolf Lycosa ferox: العنكبوت الذائب

هو عنكبوت أرضى كبير بني اللون والجنسان منفصالن والذكر أصـغر مـن األنثـى    
  .ويوضع البيض في شرانق حريرية تحملها األم

  :افحص العينة المغطاه للك وتبين

 prospma: مقدمة الجسم -1

بمجموعة من الميازيب المستعرضه وتحمل من  وهو مغطي بدرقة ظهرية مميزة
أعين منتظمة في ثالث صفوف والفم صغير يقع في الناحية البطنية وهو يحمـل   8أعلى 

  :أزواج من الزوائد هي 6

ويتكون كل منهما من عقلـين القاعديـة منهمـا     Chelicerae  : القرنان الكالبيان -أ
مستدقة تشبه الخطـاف توجـد عنـد    مخروطية تحتوي على غدة السم والنهائية صغيرة 

  .طرفها فتحة غدة السم

عقل  6وهي تشبه األرجل تتكون كل منها من   pedipalps: الرجالن الملماسيتان -ب
وهي مزودة بشعر قوي وتتضخم الطرفيه في كال منهما في الذكر وتتحـور إي عضـو   

عاء دافـق  مزود بو) كيس منوي( وهو يتركب من كيس منتفخ  palpal organالملماس 
  .ملفوف طويل

عقل وهي مغطاه بشعر  7وهي أربعة أزواج وتتركب كل منها من : أرجل المشى -جـ
  .كثيف وتنتهي كل منها بمخلبين مسننين كبيرين ومخلب صغير ثالث يقع بينهما

  Opisthosoma: مؤخر الجسم -2

وهو محدود أسطوانى غير معقل والجلد رخو ومغطي بشعر ويوجد على السطح 
وتقع الفتحة التناسلية الوسطية بين هـذان الثغـران     Stigmataبطني ثغران تنفسيان ال

التنفسيان حيث تغطيها في حالة األنثى صفيحة مستعرضه رقيقة ويقع الشرج على درنـة  
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أزواج مـن النتـؤات     3شرجية عند الطرف الخلفى لمؤخر الجسم ، تبين أسفل منهـا  
  .وتوجد عند قمتها فتحات غدد الغزل Spinneretsالمتحركة تسمي الغازالت 

  .ارسم شكال للنعكبوت من انالحيتين الظهرية والبطنية

  Order Acarina: رتبة القراديات: ثالثاً

يبـرز  ) رؤيس( تشتمل هذه الرتبة على القراد والحلم وتتميز بأن لها رأس كاذبا 
 –منفصـلين   من الجسم ، ومقدم الجسم مندمج مع مؤخر الجسم ويظهـر اإلنثنـا غيـر   

أزواج من أرجـل المشـى    4ويحمل مقدم الجسم قرنان كال بيان ورجلين ملماسيتين و 
  .واألجناس منفصلة

  Fam Argasidae: عائلة القرار اللين: أوالً

 fragas persicusقراد الدجاج 

  :إفحص عينات القرد المغطاه وتبين

غطي بجلد لين وينـدمج  بيضى مفلطح من أعلى إلي أسفل وغير معقل كما أنه م :الجسم
  .مقدم الجسم في مؤخر الجسم

عبارة عن إستطالة من مقدم الجسم ويحمل أجـزاء الفـم   وهو  Capitulnm: الرؤيس
عقـل وتحمـل كـذلك     4ملماسية على كل جـابن ذات   والرؤيس له قاعدة تحمل رجال

وهو مكون أساسا من قرنين كالبين طويلين كـل منهمـا     proboscisخرطوما وسطيا 
وهـو    Hypostomeكون من عقلتين ومسنن في طرفه البعيد ويوجد كذلك تحت الفم م

إستطالة بطنية كالمعلقة مسلحة بصفوف من األسنان المقسوة هذا جابن غمـدا القـرنين   
  .الكالبين

عقل تنتهي بمخلبـين ووسـادة    6وهي أربع أزواج تتكون كل منها من  :أرجل والمشي
الوسيطة بين الزوجين األول والثانى مـن األرجـل وهـي    الصقة وتقع الفتحة التناسلية 
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نصف دائرية في الذكر ومستعرضة في األنثى كما يوجد ثغران تنفسيان بـين حرقفتـى   
  .الرجلين الثالثتين والرابعتين ويقع الشرح  في منتصف السطح البطني

  Fam Ixodidae: عائلة القراد الجامد: ثانياً

واضحة ، وأجزاء الفـم ظـاهرة فـي الجـزء      تتميز  هذه االنواع بوجود درقة
األمامي من الجسم بها أشواك متجه إلي الخلف ، ولهذا فإن من الصعب نزع القرادة من 
عائلها دون أن ينفصل الجسم وتبقى األجزاء الفمية في جسم  العائل أما إذا تركت القرادة 

  ..Ixodes spوشأنها فإنها تترك الجسم دون عناء ، ومن أمثلتها 

  :التطور في القراد

تضع األنثى القراد عددا كبيرا من البيض بين الحشائش أو تحت أوراق الشـجر   
في الشقوق والفجوات فيفقس ويخرج منه يرقات ذات ثالثة أزواج من األرجل ، وعندما 
يقرب منها عائل مناسب تلتصق به وتمتص دمه ثم تسقط على  األرض حيـث تنسـلخ   

واج من األرجل وهي تشبه في  ذلك الحيوان الكامل ناقصـاً  أز 4ويتكون الحورية ذات 
أعضاء التناسل وعندما تجد العائل المناسب تتعلق وتتغذى على دمه إلي ان تصـل إلـي   
نهاية طور الحورية ثم تسقط علي األرض وتنسلخ لتعطي القراد الكامـل الـذى يتعلـق    

  .بدوره بالعائل

وكذلك شكالً للرؤيس مبينـاً عليـه   . ين أرسم اشكاالً لكل من القراد الجامد والل
  .أجزاءه المختلفة

  Fam: Tetranychidae: عائلة النعكبوت األحمر: ثالثاً

 .Teranychus spوت األحمر بكعنال

إفحص أحد أوراق البرسيم أو الفول السوداني أو السبانخ أو الكرنـب أو بسـلة   
لى مظهر اإلصـابة الـذى   الزهور أو الخروع المصابة بالنعكبوت األحمر ، للتعرف ع
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يظهر على شكل بقع مختلفة األحجام لونها محمر أو أصفر باهت مغطاه بنسـيج رقيـق   
  .وفي حاالت اإلصابة الشديدة قد تصفر الورقة كلها وتسقط

وعادة الفحص بعد قلب األوراق المصابة مستعينا بالعدسة العادية أو البينوكيولر  
  .ليعيش تحته بأطواره المختلفة الحظ وجود نسيج رقيق يفرزه الحيوان

إفحص الشراتئح المجهزة ألنثى وذكر النعكبوت األحمر ، فرق بنيهما مسترشـدا  
  :باألتي

  .مثلث الشكل تقريباً ذو نهاية مثلثة أيضاً: الذكر

  .بيضاوية الشكل تقريباً ذات نهاية بيضاوية تقريباً :األنثى

وجود بقعتين بنيتين علـى جـانبى   الحظ أن لون الحيوان أحمر أو أخضر مصفر مع ( 
  ).السطح الظهري عند قاعدة كل من الزوجين االمامين من األرجل

غير واضح التقسيم أى ال يمكن تميز حلقاته إال أنه يمكن تمييز أربعـة منـاطق    : الجسم
  :فيه هي

  Gnathosoma: منطقة الفم وأجزاءه -1

ن من زوج مـن الفكـوك   وتحمل هذه المنطقة الفم المتحور للثقب والعض ويتكو
  . اإلبرية وزوج من المالمس الحساسة وصفيحة فكية مثلثة الشكل تقريباً

  .وتحمل زوجين من األرجل األمامية  propodosoma منطقة األرجل األمامية -2

 Metapodosoma: منطقة األرجل الخلفية -3

  .وتحمل زوجين من األرجل الخلفية

الموجودة خلف منطقة األرجل الخلفيـة حتـى    وهي المنطقة :منطقة مؤخر الجسم -4
  .نهاية الجسم
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زوجا موجودة على السـطح   13ويحمل الجسم عدد من الشعيرات الحساسة يبلغ 
الظهري في ضفوف نصف دائرية كما يحمل الجسم فتحة الشرج والفتحة التناسلية علبى 

  .السطح البطني في مؤخرة الجسم

لون مخضرة صغيرة نوعـاً ، وتختلـف   أما اليرقات والحوريات فهي صفراء ال
اليرقات عن الحوريات في أن األولى ثالث أزواج من األرجل بينما الثانية فلهـا أربعـة   

أو حوريـة ثانيـة     Protonymphأزواج من األرجل  سواء أكانـت حوريـة أولـى    
Deutonymph.  
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  الباب الثامن
  قبيله الرخويات

PHYLAM MOLLUSCA  
  

يات قبيلة ناجحة جداً تأتي بعد مفصلية األرجل بالنسبة لعدد األنـواع  تكون الرخو
ومعظمها برى وبعضها يعيش في الماء العذب وبصعها األخر يعيش على اليابس وتشمل 

  .صفوف سوف نتناول منها ثالثة فقط 5القبلية 

  Class Lamellibranchiata: صف ذوات المصرعيين -1

 .Anodonta Spمحار الماء العذب 

يحيط بجسم الحيوان صدفة بيضيه الشكل ولول أن طرفها االمامي أكثر إستداره 
من الطرف الخلفى وتتكون الصدفة من شقين أو مصراعين يتصلن من الجهة الظهريـة  
برباط مرن يعمل على إبعاد المصراعين عن بعضهما عند إرتخاء العضالت القابضة لها 

ء علوي بارز يسمي كعبرة الصدفة وهـو  ويتميز على السطح الخارجي لكل مصراع جز
أقدم جزء فيها ، أما الجزء األخر فتشاهد عليه خطوط متوازيه لحافقة المسراع السـفلى  

  .ويعرف بخطوط النمو ألنها تحدد مناطق نمو  الصدفة في الفصول المتتابعة

وعند نزع مصراعي الصدفة فإنك تشاهد تحته ثنيـه جلديـة عريضـة تسـمي     
تحيط بالجزء الرخو من الحيوان كما يحيط البرنس البسه، ويتكون من  mantleالبرنس 

جزئين ينفصالن من األمام ويتصالن من الخلف واتصالهما من هذه الناحية غير تام ، إذ 
يتركان بنيهما فتحتين تسمي السفلى منها بالمص الشهيقى وعليها أهداب تتحـرك جهـه   

الحيوان ، أما الفتجحة العليا فتعرف بـالممص  الداخل فتدخل تيار الماء إلي الداخل لجسم 
  .الزفيري وتخرج منها تيار الماء إلي الخارج
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هو العضو الذى يفرز مادة الصدفة وأنشط جزء فيه هو حافته السفلى ويعزي : والبرنس
إلي هذا البرنس أيضاً تكوين الآللى التى كثيراً ما توجد مدفونه في أنسـجة كثيـر مـن    

ويرجع ذلك لحدوث التهاب في أنسجة البرنس نتيجة إصابته بيرقـة   المحارات البحرية ،
حيوان طفيلى ، ويفرز طبقات متتتالية من المادة الصدفية حول مركـز االلتهـاب علـى    
شكل كري ينشأ عنها تكوين اللؤلؤة التى تختلف حجمها تبعاً لحجم الحيوان الرخو ونـوع  

  .األلتهاب والمدة التى تكونت فيها

  :السطح الداخلي للصدفة ، يالحظ ما يلي وعند دراسة

  .السطح الالمع المتاللىء -1

  .الرباط الركازي المرن عند موضوع التحام المصراعين -2

وهي مواضع التصاق العضالت بالسطح الداخلي للبصدفة وتلتصـق بهـا   : الندبات -3
  :العضالت األتية

ان تقـع أحـدهما بـالقربم ن    ويمثلها ندبتان كبيرت: Adductorالعضلتان المقربتان  -أ
العضلة المقربة األماميـة ،  ( طرق الصدفة األمامي واألخري بالقرب من طرفها الخلفى 

  ).والعضلة المقربة الخلفية

وتشملها ندبتان صغيرتان تقعان بـالقرب مـن   : Retractorالعضلتان المرجعنان  -ب
  .الركاز الظهري وأحدهما مرجعة أمامية واألخرى مرجعه خلفية

وتمثلها ندبة وحيدة كبيرة تقـع بـالقربم ن    : Protractorالعضلة المخرجة للقدم  -ج
  .العضلة المقربة األمامية

  :Class Gastropodaصف البطن قدميات  -2

تضم القواقع والودع والحلزون وغيرها من ذوات األصداف عديمة الغرف ذات 
  .المصراع باإلضافة إلي اليرقات عديمة األصداف
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 Helix Spحديقة قوقع ال

القوقع بنى له رأس لحمي يحمل زوجين من المالمس القابلة لإلرتداد وزوجاً من 
  .األعين وفماً والرأس تتصل مباشرة بقدم عضلى طويل توجد فوقه األعضاء

الداخلية الرخوة وهي ملتفة داخل صدفة حلزونيا مع عقارب السـاعة متوسـط   
ناسلية تفتح على الجانب األيمن للـرأس خلـف   سم والفتحة الت 2سم وإرتفاعها  3طولها 

فتحة الفم بقليل، تقع فتحة اإلست الصغيرة وكذلك الفتحة التنفسية الكبيرة علـى حاشـية   
البرنس الرخوة عند حافة الصدفة ، البرنس غشائى رقيق وهو يفرز الصدفة كما يعمـل  

تغطي بطالئية رقيقة جميع األجزاء الرخوة املعرضة . كبطانة لها وأيضاً يغلف األحشاء 
منتجة للمخاط ويمكن لهذه األجزاء أن ترتد وتختفى تماما داخـل الصـدفة ويـتم ذلـك     

  .بواسطة عضلة تمتد داخلياً إلي القمة

  Class Cephalopodeصف الرأسقدميات  -3

  .تعتبر الرأسقدميات أرق الرخويات تكويناً وأهم مثل لها هو الحبار

 Sepia SP): السبيا( الحبار 

عتبر السيبا من الرخويات البحرية حيث تسكن األحجار وفي شقوقو الصـخور  ت
البحرية ذات شكل مستطيل مفلطح سطح العلوي ذاكن والسفلى باهت رأسها كبيرة نسبياً 
مستديرة الشكل عليها عشرة أذرع كل منها ينتهي بجزء عريض عليه ممصـات عشـرة   

  .على الطعام وتهشيمهمنها قصيرة وأثنان طويالن تستخدمان في القبض 

فتحة الفم توجد بين األرذع وبها فكان قويان وهما جزء من سفن مزود بأسـنان  
يسمي رديوال ، العينات قويتان تقعان على جانبي الرأس عند منطقة العنق يوجد عضـو  
عضلى يسمي القمع كما توجد الفوضة البرنسية عند إتصال الجسم بالعنق أيضاً ، كـذلك  

  .زعنفتين كبيرتين رقيقتين متموجتين على الجانبينتوجد للحيوان 
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يزود جدار البرنس بعضالت قوية تسـاعد الحيـوان علـى التـنفس المـائى       
بإستخدامه القمع الذى يستخدم أيضاً في الحركة والتوجيه مثل الطائرات النفاثة ويسـتطيع  

لقمـع وجـدار   بذلك السباحة للخلف ويتم ذلك بأن يدخل الماء من الفراغ الواقـع بـين ا  
البرنس من الجهة البطنية ثم تنقبض عضالت البرنس فتقل هذا الفراغ ويضـغط علـى   
الماء الموجود داخل الفراغ البرنسي ، فال يجد له سبيالً للخروج  إال خالل فتحة القمـع  
الضيقة فيندفع منها بقوة تسبب حركة الحيوان السريعة إلي الخلف أو اإلمام حسب اتجـاه  

  .المزرق

جد داخل الفراغ البرنسي للسبيا زوج من الخياشم يتـنفس بهـا األكسـوجين    ويو
  .المذاب في الماء الذى يدخل فراغها البرنسي

وليس للسيبا صدفة خارجية بل لها صدفة جيرية داخلية في الجهة الظهرية وهي 
  .كاللسان في شكلها وبها فجوات هوائية كثيرة تخفف من كثافتها

  :تستعملها السبيا كوسيلة للدافاع عن نفسها هم وهناك ظاهرتان غريبتان

فجلدها يتغير بسرعة تبعـاً للمـؤثرات الخارجيـة كالضـوء      :خاصية تغيير اللون -1
  .والحرارة الخ

الذى يفرز مادة قائمة كالحبر ويمتلىء هذا الكيس مـن  : In sacوجود كيس الحبر  -2
محتويات كيس الحبر حولها وبذلك ذلك اإلفراز فإذا هاجم السبيا عدو من أعدائها أفرغت 
  .يحجبها عن العدو ستاراً حتى تجد لنفسها سبيالً للفرار

  :المطلوب

  :إرسم شكالً عاماً مفصالً لكل من* 

  محار الماء العذب -1

  الحبار -3     قةيقوقع الحد -2
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  الباب التاسع
  الحبليات

PHYLUM CHORDATA 
نجاحاً فهي تنتشر في جميع البيئـات  تعتبر الحبليات من أكثر قبائل عالم الحيوان 

وقد وصلت إلي قمة النشاط العصبى ، كما يتضح ذلك في الثدييات ، وتصنف الحبليـات  
  .إلي أربع تحت قبائل سنتناول منها الفقياريات فقط

  Subphylum Vertebrata: الفقاريات

  -:وتحتوي هذه التحت قبيله على الصفوفو اآلتية

 Class : piscesصف األسماك  -1

 Class: Amphibiaصف البرمائيات  -2

 Class: Avesصف الطيور  -3

 Class: Reptilaصف الزواحف  -4

 Class : Mammaliaصف الثدييات  -5

 Class : pisces –األسماك :أوالً

وتنقسم إلي عدة صفوف أهمها تحت صف األسماك العظيمة وتحـت صـف األسـماك    
  .الغضروفية

ومثال أسماك   Sub- class Chondrechthyesية تحت صف األسماك الغضروف -1
 Syliorhinus canicula ( Scyllium)" كلب السمك" تحت هذا الصف 

  :إفحص كلي سمك وميز عليه أهم صفات األسماك الغضروفية مسترشداً باألتي
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مغزلى ويتكون من رأس وجزع وذيل والرأس عريضة مفلطحة من أعلـى  : الجسم  •
طح السفلى فتحة الفم الهالليـة الشـكل وأمامهـا فتحتـان     إلي أسفل ويوجد على الس

  .مستديرتان تتصالن بالفم بواسطة ميزابين هما فتحتا األنف

بيضة ضيقة يحمي كال منهما جفنان أحدهما علوي واألخر سفلى ويوجـد  : العيـون   •
خلف كل عين فتحة على متنفس صغير ومستدير تؤدى إلي البلعوم ويوجـد  خلـف   

يل خمس فتحات على هيئة شقوقو رأسية متوازية في صف واحد هـي  هذه الفتحة بقل
 .الفتحات الخيشومية أما فتحة المجمع فتوجد بين الزعنفتان البطنيتان

حراشيف ( خال من القشور ولكن يحتوي على أشواك جلدية صلبة جداً وحادة : الجلد •
فتشـعر   يمكن إستبيانها بإمرار يدك على سطح الجلد مـن الخلـف لألمـام   ) درعية

بخشونة الجلد والجلد رمادي مبقع على السطح الظهري والجانبين أما السطح البطني 
 .فيكاد يكون أبيض اللون

  :وتعرف على أماكن وجودها –الحظ الزعانف األتية * 

  وهي الصدريتان والحوضيتان :الزعانف الزوجية -1

  هي اتلظهرية األمامية والظهرية الخلفية: الزعانف الفردية -2

والزعنفة البطنية أو الشرجية والذيلية واألخيرة ذات فصين غيـر متسـاويتان يحيطـان    
  .بطرف الذيل

 Sub- class Ostichthyesتحت صف األسماك العظيمية  -2

  وسنأخذ نموذج له هو

 Tilapia niloticaالسمك البلطى 

ـ  داً إفحص السمك البلطي المعطي للك وتبين الشكل العام ومميزات تحت الصف مسترش
  :باألتي
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  :الشكل العام

الجسم بيضى مضغوط من الجانبين ، واللون داكن من الظهر ، والجسم مغطـي  
بقشور رقيقة شفافة مستديرة الشكل متراكبة ، ويتكون الجسم من الرأس والجزع والـذيل  

  .، وتنتهي منطقة الرأس بنهاية غطاء الخياشيم ومنطقة البطن عند موضوع فتحة الشرج

د على جانبي الجسم خط يعرف بإسم الخط الظهري الجانبي ويمتد من نهايـة  هذا ويمت* 
غطاء الخياشيم حتى الزعنفة الزيلية كما يوجد خط أخر يمتد أسفل الخط الظهـري مـن   

  .الزعنفة الصدرية إلي الزعنفة الذيلية يعرف بالخط الجانبي البطني

  :العيون 

الظهرية للرأس وليس لها جفـون   عينا البلطي كبيرتان تقعان بالقرب من الناحية
  .متحركة وهما مستديرتان وبارزتان

  :الزعانف

  :ويوجد منها في البلطي ما يأتي

طويلة وتدعمها أشواك سميكة مدببـة األطـراف    : Dorsal finالزعنفة الظهرية  -1
  .متحركة

  وتعدمها أشعة طويلة مرنة: caudal finالزعنفة الزيلية  -2

  .شوكة 13وتقع خلف الفتحة الشرجية وتقويها :  Ventral finالزعنفة البطنية  -3

وتقعان على جانبي الجسم خلـف غطـاء    : Pectoral finالزعنفتان الصدريتان  -4
  الخياشيم

وتقعان أسفل الجسم تحت مسـتوي الزعنفتـان   : pelvic finالزعفتان الحوضيتان  -5
  .الصدريتان وتدعم كل منها شوكة سمكية مدببة الطرف
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  :ات الجسمفتح

  :ويوجد منها في البلطي ما يأتي

ريقع عند طرف الرأس وهو فتحة صغيرة تحيط بها فكـان يحمـالن عـدة    : الفم  -1
  .صفوف من أسنان صغيرة

  يقع على السطح البطني للجسم أمام الزعنفة البطنية  :األست -2

على خدمـة  وهي في األنثى منفصلة عن بضعها يقعان : الفتحات البولية والتناسلية -3
بولية تناسلية تبرز خلف اإلست وتقع الفتحة التناسلية أمام الفتحة البولية ، أمما في الذكر 

  .فتوجد فتحة بولية تناسلية واحدة

  وتقع كل منها على أحد الجانبين للرأس ويغطيها غطاء الخياشيم :فتحتا الخياشيم -4

  :التشريح

  حضع الحيوان على أحد جانبيه في طبق التشري -1

  ثبته بالدبابيس وغطه بالماء-2

قص بجدار الجسم مبتدئاً من خلف األست ثم يمتد القص إلي أعلـى حتـى الخـط     -3
  الجانبى البطني

استمر في القص موازيا للزعنفة الظهرية حتى فوق غطائى الخياشيم وأسفل العينين  -4
  .ثم يمتد القص إلي أسفل بميل حتى السطح البطني للجسم

  ء المقصوص وثبته بالدبابيسإقلب الجز -5

  إفحص األجهزة األتية وإرسمها مع كتابة األجزاء على الرسم* 

  :الجهاز الهضمي وملحقاته: أوالً
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صفوف من  7-3يبدأ الجهاز الهضمي بفتحة الفم المحاطة بفكين يحمل كل منها 
المرئ وهـو  األسنان الصغيرة يليه البلعوم المتسع الذى تقع الخياشيم على جانبيه ثم يليه 

قصير يتصل بالمعدة التى يمتد جزؤها الفؤادى إلي الخلف على شـكل أنبوبـة أعوريـة    
متسعة ، أما جزؤها البوابي فإنه يتصل باألمعاء الملتوية التى تحيط بهـا نسـيج دهنـي    

  .كثيف وتنتهي األمعاء بفتحة االست

  :ويتصل بالقناه الهضمية الملحقات األتية

ذو فصين يمتد أحدهما وهو األيسر إلي قرب النهاية الخلفية  وهو عضو كبير :الكبد -1
  للتجويف البريتوني ، وتوجد الحوصلة المرارية أسفل الكبد

وتكون علي هيئة حويصالت مجهرية مبعثرة داخل الفص األيسر للكبـد  : البنكرياس -2
  لذلك تسمي بالكبد البنكرياسية

قع على الجانب األيسر من المعدة وهو عضو صغير بيضاوي داكن اللون ي :الطحال -3
  الفؤاديه فيما بنيها وبين الفص الكبدي األيسر

  :الجهاز البولي: ثانياً

يتكون الجهاز البولي من الكليتين الرقيقتين وهما ملتصقتان ويقعان فوق المثانـة  
الهوائية ويمتد من الطرف الخلفى لكل منهما قناة كلورية تتحد فتكونـان قنـاه مشـتركة    

بالحالب الذى ينتهي بالفتحة البولية الخارجية ، ويتضخم الحالب قبل نهايته مكونـاً  تسمي 
  .ما يسمي بالمثانة البولية

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

  :الجهاز التناسلي: ثالثاً

  :في األنثى -أ

يقعان في الجزء العلوي من تجويـف الـبطن   ) بطروخان( يتكون من مبيضين 
ا قناة مبيض قصيرة تتحد لتكـون  وهما مستطيالن ولهما سطح محبب ويمتد من كل منهم

  قناة البيض المشتركة التى تمتد إلي الخارج حيث تفتح في الثقب التناسلى 

  

  :في الذكر -ب

يتكون من خصيتين طويلتين ولكنهما أرق من المبيض وسطحهما أملمس ويمتـد  
من الطرف الخلفى لكل منهما قناه خصية قصيرة تتحدان ليكونان قنـاه مشـتركة هـي    

الناقل الذى يصب في الجزء األخير من الحالب ولذا يسمي هذا الجـزء األخيـر    الوعاء
  .بالقناه البولية التناسلية

  :القلب: رابعاً

غـرف هـي المجمـع     3وهو عضو صغير يقع أسفل الخياشيم ويتركب مـن  
الوريدي واألنين وجدار كل منهما رقين ، أما الغرفة الثالثة فهـي البطـين ذو الجـدار    

ا ويمكن مشاهدة األورطي من الطرف األمامي للبطن ، والجزء األول من هذا السميك هذ
الشريان يتضخم ويسمي البصلة الشريانية ، ويمكن مشاهده القلـب بعـد نـزع غطـاء     

  .الخياشيم والجزء السفلى منها

  :دراسة بعض أنواع األسماك العظمية في البيئة المصرية

  Tilapia nilotica: البلطي -1

  ث عنهسبق الحدي
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 Clarius lozera: القرموط -2

الرأس مفلطح من أعلى إلي أسفل ، الجسم خالى من القشور ، الشوارب أربعـة  
أزواج أنفى صغير فكي طويل جداً ، جانب أنسي ، وجانبي وحشي، الزعنفـة الظهريـة   
طويلة جداً ، والذيلية مستديرة والشرجية طويلة ، والزعنفتان الصـدرية والحوضـيتان   

  .تانصغير

 Bagrus bayad: البياض -3

الرأس مبطط والوز عريض ، والجسم خالى من القشـور ، والظهـر مرتفـع،    
أنفى جنبى أنسي ، جنبى وحشي ، والزعنفـه  : الفكى طويل جداً –أزواج  4والشوارب 

الظهرية من قطعتين الخلفيه منها دهنية والزعنف الذيليه مشقوقه والشـرجية متوسـطة   
  .تان الصدريتان سفليتا الوضوع الوحوضيتان بحجم الصدريتانالحجم ، والزعنف

 Synodontis Shal: الشال -4

الرأس خشن من أعلى لوجود حبيبات دقيقـه ، والجسـم خـالى مـن القشـور      
زوج فكي ، وزوج وجني أنسى متفرعان ، وزوج وجني وحـش   –أزواج  3والشوارب 

ية جداً مستقيمة أو منحنية ومسـننه  الزعنفه الظهرية من قطعتين االمامية ذات شوكة قو
من الخلف حادة من األمام ، والزعنفه دهنيـة وطويلـه ، والزعنفـه الذيليـه مشـقوقة      

  .والزعانف الشريجة والحوضية والصدرية صغيرة

 Malopterorus electricius: الرعاش -5

الجسم خالى من القشور وبه بقع قاتمة وله عضو كهربائى تحت الجلد ، الظهـر  
فكـي   –أزواج  3يض والزعنفه وبه ميزاب يقابل العمـود الفقـرى ، والشـوارب    عر

وزوجين جانبيين والزعنفه الظهرية دهنيـة صـغيرة والذيليـه مسـتديره والشـرجية      
  .والحوضيتان والصدريتان صغيرة جداً
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  Mugil cephalus : البوري -6

م بـه بقـع   الجسم مغطي بقشور متوسطة الحجم دائرى مسننه ، وغطاء الخياشي
فاتحة الزعنفه الظهرية من قطعتين متشابهتين ويليه مشـقوقه الزعنفتـان الصـدريتان    

  .جانبيتان وبأبط كل منها قشرة سائبة حرة

 Anguilla vulgaris: ثعبان السمك -7

الجسم طويل ثعباني الشكل ، يوجد على الجلد قشور بعضها يتعامد على البعض 
لد ، ويوجد على كل جانب من جانبي الرأس فتحتان األخر في مجاميع مندمجة تحت الج

لألنف األمامية في طرف البرز وهي أنبوبيه والخلفية تظهر كالشق وهـي قريبـه مـن    
العنفق ، الزعانف الظهرية والشرجية طويله وملتحمة مع الذيلية، والزعنفتان الصدريتان 

  .سفليتا الوضع وصغيرة الحجم وال توجد زعانف حوضيه

  :المطلوب

  أفحص األنواع السابق ذكرها* 

  تبين أوجه التشابه واالختالف بينهما* 

  إرسم كل نوع وفصل بالكتابة أجزائه المختلفة* 

  

  صف البرمائيات: ثانياً

Class Amphibia  

رتبه تضم ( والضفادع ) رتبه البرمائيات الذيلية( البرمائيات السلمندرات الحية 
ع تعيش جزئياً في الماء العذب وجزئياً على األرض ومعظمها أنوا) البرمائيات الالذيليه

  .وسوف الضفدعة الرقطاء كمثال لهذا الصف

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

  The maculated toad: الضفدعة الرقطاء

  ع التقسيميضلوا

Phylum Chordata 

Sub- prulum- Vertebrata 

Class Amphibia 

Ordes Anura 

Family Bufonidae 

Bufo regularis 

 

  الصفات الخارجية  -1

الحظ الشكل البيضاوي العام للجسم ، وتبطط الجسم بـين الجهتـين الظهريـة    
والبطنية ، السطح الظهري الداكن لون من السطح البطني حيث يظهر رمـادي اللـون    
وأحياناً توجد عليه نقط مصفره ، هذا وتعرف األجناس عن طريق فحص الجلد،  الحـظ  

  .و الذنبأن الجسم يتركب من رأس وجذع أى وجود للعنق أ

أما الرأس فهي مثلثه الشكل مبططة توجد عليها عدد من الفتحات منها فتحة الفم 
  .على شكل شق متسع في النهاية األمامية للرأس عديم األسنان

الحظ أن الفم يتكون من فكين ، الفك السفلى الذى ينطبق في ميزاب خاص على  
تين ، أما العينان فهما كبيرتان ولكـل  ويوجد أعلى الفم فتحتا األنف الخارجي. الفك العلوي

منهما حفنان أحدهما علوي غير متحرك واألخر سفلى متحرك ، الجـزء العلـوي منـه    
شفاف ويسمي بالغشاء الرامش الحظ وجود إرتفاع في الجلد بيضاوي الشكل خلف كـل  

تعرف عليهـا   parotid glandعين يمثل طبله األذن والتى يوجد خلفها غده شبه نكيفة 
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ذلك بالضغط عليها بأبرة التشريح فيخرج منها سائل أبيض لزج حاذر أن تقع أى كميـة  و
منه حيث أنه يؤذى اللعين ويضرها ، أما البطن فيحمل من الفتحات فتحة المجمع التـى  

، كما يحمل زوجين من األطـراف  )االست ، والبوليه ، والتناسلية( تعتبر مجموع فتحات 
، األمامي منها أقصر من الخلفى بكثير مما يسبب الحركـة  أحدهما أمامي واألخر خلفى 

وفيما يلي وصف موجز ألهم أجزاء هذه راألطراف ليكون لك معينـا  ) القفز(المميزة لها 
  .في تفهمهما والتعرف عليها

  :الطرف األمامي

ويتكون من العضد وقد يسمي بالذراع العلوي والساعد وقـد يسـمي بالـذراع    
  ) عددها أربعة( واألصابع ) راحة اليد( تكون من الرسغ والكف األمامي واليد التى ت

  :الطرف الخلفى

ويتكون من الفخذ والساق واألخير يتكون من العروقوب وبطن القدم واالصـابع  
المكففة والتى يبلغ عددها خمسة واالبهام أصغرها ويوجد قبله أصبع صغير يسمي القـل  

  .ابهام

  :تجويف الفم -2

افتحه قدر اسـتطاعتك مالحظـا    –سم  1:  2/1لغ طوله من شق جانبي الفم يب
اللسان الطويل المثبت من األمام والسائب من الخلف كما ال يوجد أسنان بالفكين والبلعوم 
ومن نهاية تجويف الفم من الخلف والذى يؤدى إلي المرئ وهو فتحة كبيـرة عريضـية   

ضـروفين الهرجـاليين   الحظ فتحة المزمار الصـغير والطويلـة وعلـى جانبيهـا الغ    
Arytenoid    الحظ فتحتا األنف الداخلية بالقرب من منتصف الفك العلوي مـن الـداخل

، ويوجد تحتهما بروزا العينين وبينهما العظم نظيـر   Vomersبينهما العظمان الميكعيان 
، كما يوجد تحتها بالقرب من النهايتين الداخليتين للفك العلـوي   parasphenoidالوتدي 
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ا قناتي أستاكيوس ، الحظ وجود العظم الالمي في أرضيه تجويف الفم كمـا توجـد   فتحت
  .فتحتا كيس الصوت في الذكر فقط

  التشريــــح

تختلف طريقة التشريح بإختالف الجهاز المطلوب ولكن تشـترك جميـع هـذه    
  -:األجهزة في أسس ثابته هي

ـ ( ثبت الحيوان على سطحه الظهري  طح الظهـري  تشريح الالفقاريات من الس
من أطرافه بواسطة دبابيس مائلة وبحيث يعمل كل طرف ) والفقاريات من السطح البطني

، فيثبـت الطرفـان األماميـان بحيـث     °30مع المحور الطولى للجسم زظاوية مقدارها 
لى وإلي اليسار واليمين وكذا الطرفان الخلفيان يثبتان بحيث يتجهـان إلـي   ’يتجهان إلي أ

وإلي اليمين أيضاً وبواسطة ملقط رفيع أرفع الجلد عند منطقة تالقـى   أسفل وإلي البيسار
الفخذين بحيث ينطبق نصفى الجلد كعاُ بواسطة المقص الرفيع أحدث قطعا بحيث يكـون  
المقص عمودي على سطح البطن فعند ترك الجلد ليرجع للوضع الطبيعي نجـد أن هـذا   

حور الطولى للجسم ، أرفع الجلد في القطع قد أحدث شقا عرضياً بالجلد عمودي على الم
منطقه الشق بالملقط وقصه من منتصفه متجها في القص من أسفل إلي أعلى حتى تصل 
إلي الفلك السفلى ويجب في هذه الحالة االحتراس التام من قطع العضالت حتى ال تضـر  

البابى بالوريد البطني األمامي إذا كان تشريحك لبيان الجهاز الدوري وخصوصاً الجهاز 
ويجب أن يكون القص بحيث يكون الجلد مرفوع على جانب القص بواسطة ملقـط كمـا   
يجب أن يكون  طرف المقص متجها إلي أعال ، أحدث شقا مائال عند كل من الطـرفين  

ومارا في جلـد هـذه   ° 45االمامي والخلفى بحيث يكون هذا القطع على زاوية مقادرها 
أجزاء أفرد كل جزء وثبته بواسطه دبابيس  5إألي  األطراف وعندئذ سنجد الجلد قد قص

مائلة ويجب في هذه الحالة االحتراس عند فرد جلد منطقه الـبطن مـن قطـع األوردة    
الجلدية إذا كان تشريحك لبيان الجهاز الدوري وإلي هذه الخطوه من التشـريح تتشـابه   

في حالـة تشـريح    (الخطوات في حالة بيان أنوع من األجهزة إال في األحوال الخاصة 
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، وقد أوردنا االحتياطات الواجب مراعاتها أما الخطوات التاليـة فتتبـع   ) الجهاز الدوري
  :طريقتين

  )الهضمي ، البولي التناسلى ، العصبى( لبيان جميع األجهزة : األولى

  لبيان األجهزة الدورية الثالثة: الثانية

  )وريةما عدا األجهزة الد( التشريح لبيان كل األجهزة  -1

المثلثـه   – Rectus abdominisقص بواسطة المقص الرفيع نهاية العضـلة  
والمتصلة عند التقاء الفخذين ، أدخل سن المقص في الثقب النـاتج ، قـص العضـالت    
متجها إلي أعلى مع رفع العضالت على طرقف المقص حتى ال تضر باالحشاء إلـي أن  

ثم أعد تثبيـت  ) الغضروف الخنجري عند(تصل إلي الحزم الكتفى ، قصه عند منتصفه 
الطرفين االماميين بعد شدهما ، استمر في القص حتى تنتهـي مـن العشـالت،  قـص     
عضالت البطن عرضيا من الخلف واإلمام على جانب القطع الطولى ثم أفردهـا علـى   
الجانبين ثم ثبتها بدبابيس مائلة مالحظا اتصال االعصاب بهذه العضالت بـالقرب مـن   

وذلك بوضـع  ) الحزات الحوضى(، قص االتفارق العانى ) حافظ عليها( ظهريةالجهة ال
حافة مشرط عند منتصف هذا اإلرتفاق واضغط عليه رأسيا إلي أسفل ثـم أعـد تثبيـت    

  .الطرفين الخلفين بعد شدهما

  :التشريح لبيان األجهزة الثالثة -2

ند فصـل الجلـد   في هذه الحالة يجب االحتراس جيداً من قطع األوردة الجلدية ع
عن العضالت ، كما يجب االحتراس من قطع الوريد البطني االمامي عند قص منطقـة  

  :العضالت والسبب األخير تحور طريقه القطع للعضالت بالطريقة التالية

مم  3:  2أحدث شقا في منطقة العضالت بالقرب من اتصال الفخذين وعلى بعد 
ؤيته بوضوح للونـه األحمـر فـي منتصـف     لجهة اليمين مثال من الوريد الذى يمكن ر

أدخل طرف المقص فثي هذا الشق وقص العضالت  Rectus abdominisالعضلة الـ 
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رافعا أياها على طرف المقص في هذا الشق وقص العضالت رافعا أياها علـى طـرف   
استمر في القص بإحتراسفي موزاه الوريد وحتي تصل إلي الحـزام الكتفـى ،   . المقص

، جهة اليسار حتى تصل إلي منتصف الحزام الكتفـى ، حينئـذ قـص     وأعرج بالمقص
واستمر في القـص حتـى   ) عند الغضروف الخنجرؤى (الحزام الكتفى ذاته من منتصفه 

منطقة أسفل الفك السفلى ، كرر هذه العملية على الجهة اليسرى للوريد المذكور ، وفـي  
ممتد مـن أسـفل العلـى     مم 4النهاية تحصل على شريط من العشالت عرضه حوالى 

ومثبت بسطحه السفلى الوريد المذكور ، ثم قص عضالت البطن عرضيا من الخلف إلي 
األمام على جانبى شريط العضالت المثبت بأسفله الوريد السابق ، قثم أفـرد العضـالت   

) السـائب (أرفع شريط العضالت من طرفه االمامي-على الجانبين ثم ثبتها بدبابيس مائلة
الغشاء الرقيق الذى بواسطته يثبت الوريـد المـذكور فـي اجلهـة الداخليـة      يتضح لك 
قص هذا  الغشاء بإحتراس بواسطة المقص الرفيع حتى يصبح ) لهذا الشريط( للعضالت

وهناك طريقة أخرى لتخلـيص الوريـد البطنـي     -الوريد حرا ثم أزل شريط العضالت
  -:دث له ضرر كاألتياالمامى السابق ذكره من  منطقة العضالت دون أن يح

يعمل شق على يمين ويسار الوريد بالطريقة السالفة الذكر وبعد ذلك يثبت الجزء مـن  * 
العضالت الغير محتويه على الوريد بالدبابيس على جانب الحيوان ، أمـا الجـزء مـن    
العضالت الملتصق بأسفله الوريد فيفرد ويثبت على الجانب األخر للحيوان بعد تخلـيص  

ن العضالت بنفس الطريقة التى اتبعت لتخليصه من  شريط العضالت السـابق  الوريد م
  .ذكره في طالريقة االولى

وفي كال الطريقتين يجب إعادة تثبيت الطرفين االمامي بعـد قـص الحـزام الكتفـى     ( 
  )والخلفى بعد قطع اإلرتفاق العانى

لبلعوم وحتى قرب مبدأ بعد ذلك إزل القناه الهضمية فقط وذلك بقطعها من مبدئها عند ا* 
  .مم 4-2المستقيم بحوالى 
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ثبت المستقيم بواسط دبوس أبره على أحد الجانبين مع عدم المساس بالكبد ، ويحسـن  * 
في حالة األنثى البالغة ذات المبيض الكبير أن تزيل جزء منه ولكنه ليس من عند اتصاله 

  .بالكلية

  الجهاز الهضمي -1

DICESTIVE SYSTEN 

  :الهضميةالقناه  -أ

تبدأ بفراغ الفم الذى يؤدى إلي البلعوم فلمرئ القصير ، فالمعـدة التـى تتصـل    
بالمرئ بطرفها الفؤادى بينما تتصل باألنثي عشر بالطرف البوابي ثم األمعـاء الدقيقـة   
التى تشتمل على جزئين هما األثنى عشر القصير المتجهة لألمام والذى يصنع مع المعدة 

يعرف باللفائقى وهو ضيق طويل نسبياً ثم األمعاء الغليظة التـى   والجزء األخر Uحرف 
  .يمثلها المستقيم والتى تنتهي بالمجمع ليفتح خارجياً بفتحة المجمع

  :ملحقات القناه الهضمية -ب

  :يتبع القناه الهضمية غدتين هامتين هما

 Liver -الكبد  -1

األيمـن وشـمقوق   وهو يتركب من فصين بنيهما بزوخ والفص االيسر أكبر من 
يالحـظ  ( بين فصـى الكبـد ،   ) الحوصله المرارية( من الخلف ويالحظ كيس المراره 

وجود قناتين كبديتين خارجيتين من الكبد وقناه  ماريه من الحوصله المرارية ، وتلقتـى  
  .هذه الثنوات الثالث مكونه قناه مراريه مشتركة

 pancreas -البنكرياس -2

صه في المسراق الواقع بين المعدة واألثنـى عشـر   ويوجد على شكل كتله مفص
وتخرج من البنكرياس قنوات بنكرياسيه دقيقة تصب في القناه المرارية المشـتركة التـى   
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تخترق البنكرياس والجزء األخير من هذه القناه المشتركة تسـمي بالقنـاه النبكرياسـية    
  .ويصب في األثنى عشر بالقرب من اتصاله بالمعده

  

  البولى التناسلىالجهاز  -ب

URINO-GENITAL SYSTEM 

شق الجلد والعضالت كما سبق وانزع القناه الهضمية فيما عـدا المسـتقيم كمـا    
وشـد المسـتقيم   . ينزع الكبد والقلب ويشق الحزام الحوضى للكشف عن منطقة المجمع 

  -:الحظ األعضاء التالية –للخلف وثبته بدبوس فيما بين الفخذين 

  :في الذكر -1

) مساريقا الخصـية (  Mesorchiumحظ الكليتان والخصيتان والميزوركيوم تال
أوعيـة صـادره تحمـل     4بين الخصية والكلية وتمر فيه من الخصية إلي الكلية نحـو  

الحيوانات المنوية ، الحظ الحالب وهو يؤدى أيضاً وظيفة الوعاء الناقل ، وعند نهايتـه  
على الجهة البطنيـة للمجمـع الحـظ     ، وهي تصب Urinary bladderتالحظ المثانة 
قمة الخصية ، الحظ  Bidder's organالمتفرع وعضو بدر  Fat bodyالجسم الدهني 
  .على السطح البطني للكلية Adrenal glandالغدة فوق الكلية " الغدة الظهرية

  :في األنثى -2

مسـاريقا المبـيض،    mesovsariumالحظ الكليتين والمبيضين والمزوفاريوم  
  .لحالبين الذين ينتهيان على الجهة الظهرية للمجمعوا

، وهي تبدأ  Oviductالحظ الجسم الدهني المتفرع وعضو بدر والقناه المبيضية 
 Ovisacعلى شكل قمع بجوار الرئة وتسير متعرجة إلي الخلف وتنتهي بحوصله بيضه 
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أمـام فتحتـي    تتحد الحوصلتان البيضيتان معا وتفتحان في المجمع في فتحة واحدة تقـع 
  ".فوق الكلية" الحالب ، أما المثانة فكما في الذكر وكذلك الغدة الظهرية 

  الجهاز العصبى - ج

NERVOUS SYSTEM  

شرح الضفدعة كما سبق مع نزع كل األحشاء الداخليـة فيمـا عـدا القوسـين     
  .الجهازين والكليتين

  :يتركب الجهاز العصبى في الضفدعة من ثالثة أقسام رئيسية هي

وتشمل المـخ والحبـل      Central nervous systemالجهاز العصبى المركزي  -1
  .الشوكي

ويشـمل األعصـاب    peripheral nervous systemالجهاز العصبى الطرفـي   -2
  .المخية واألعصاب الشوكية

ويتركـب مـن الجهـاز     Autonomic nervous systemالجهاز العصبى الذاتى  -3
والجهاز العصـبى نظيـر السـمبثاوي     Sympathetic nervous systemالسمبثاوى 

parasympathetic : nervous system 

 Central nervous system: الجهاز العصبى المركزي: أوالً

  :ويشمل

 Brainالمخ  -1

إنزع جلد الرأس من أعلى ثم أزل عظام الجمجمة بإحتراس حتى تـري المـخ   
فحصه من السطحين الظهري والبطني المغطي بأعشيه رفيعة ، أنزع المخ من بأغشية وأ

  :مالحظا ما يأتي
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 Dorsal view: المخ من السطح الظهري -أ

  :أفحص المخ من انالحية الظهرية وتعرف على مناطقه الثالث

 cerebralوتري منـه نصـفى الكـرة المخيـان      Fore –brainالمخ األمـامي   -1
hemispheres    الشـمين  ، وهما كبيران ويتصالن من األمـام بالفصـينOlfactory 

lobes  الصغيرين ثم سرير المخThalamencephalon   ويتصل به ساق جسم صـغير
  .الذى قد يكون انتزع من السقف العظمي Pineal bodyهو الجسم الصنوبرى 

وهمـا كبيـران    Optic lobesالمخ المتوسط ويري منـه الفصـان البصـريان     -2
  .مدوران

وهـو شـريط     Cenehellumمن المخيخ  ويتركب Hind- brainالمخ الخلفى  -3
 medullaضيق مستوض يقع خلـف الفصـين البصـريين ثـم النخـاع المسـتطيل       

Oblongata  الحظ أن سقف النخـاع  . وهو كبير ويمتد إلي الخلف حتى الحبل الوشكي
  .ريقي ويبين منه البطين الرابع وهو أحد تجاويف المخ الرئيسية

  :تبين ما يلي Ventral view of brain :المخ  من السطح البطني -2

في المخ األمامي نصف الكرة المخية والفصين الشميين المتصلين بهمـا ثـم القمـع     -1
Fundibulum    وهو إمتداد من قاع سرير المخ ويتصل بالقمع جسم غديهام هـو الغـدة

وهي أهم الغدد الصم فـي الجسـم ويتقـاطع العصـبان        pituitary glandالنخامية 
وحانبـا   Optic chiasmaالواردان من مقلتى العين ليكونا التصالب البصرى  البصريان

  .Optic thalamiسرير المخ متغلظان ليكونا السريرين البصريين 

في المخ المتوسط الفصين البصريين وتقع في بطنها الساقان المخيتان وهما يصـالن   -2
طنـي للمـخ المتوسـط    نصفى الكرة المخية بالنخاع المستطيل ويخرج من السـطح الب 

  .العصبان الثالثان

  .في المخ الخلفى النخاع المستطيل ويخرج من سطحه البطني العصبان السادسان -3
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 Spinal cord: الحبل الوشكي -2

ويمتد من النخاع المستطيل عند أول فقرة حتى العصعص وهو ينتهي ضيقاً جداً 
والحـظ أيضـاً    Filum terminaleكالخيط حتى أن جزأه الخلفى يسمي الخيط النهائى 

وجود أخدود على طول الخط المنصف الظهري للحبل الشوكي ذلك هو الشرم الظهـري  
dorsal fissure     كما أن الحبل ليس متجانس السمك بل أنه ينتفخ فـي مكـاني خـروج

 Anterior andالضفيرتين العضيده والعجزية ليكونا االنتفـاخين األمـامي والخلفـى    
posterior enlargement 

  .ارسم المخ كما يظهر من الناحية الظهرية والبطنية ، وكذا الحبل الشوكي -1

 Peripheral nervous System: الجهاز العصبى الطرفي: ثانياً

  ويشمل األعصاب المخية واألعصاب الشوكية

  :وهي عشرة أزواج كما يلي spinal nervesاألعصاب الشوكية  -أ

ويخرج بين  hypoglossal nerveعصب تحت اللسان العصب الشوكي االول أو ال -1
  .الفقرتين االولى والثانية

ويخـرج بـين     Brachial nerveالعصب الشوكي الثانى أو العصـب العضـدي    -2
  .الفقرتين الثانية والثالثة

العصب الشوكي الثانى وهو عصب رقيق ينحني إلي الخارج وإلي األمام ليتحد مـع   -3
  Bravhial plexusعاً الضفيره العضدية العصب الثانى ليكونا م

األعصاب الشوكية الرابع والخامس والسادس وهي أعصاب طويله وتتجه منحرفـه   -4
  .إلي الخلف وإلي الخارج
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األعصاب الشوكية السابع والثمان والتاسع مثل السابقة ولكنها أقـوى منهـا وتمتـد     -5
تمتد  إلي الطـرف   scral plexusبحذاء العصعص وتتحد معاً لتكون الضفيرة العجزية 

  Sciaticالخلفى حيث تكون فيه عصباً وركيا قويا 

عصب رقيق يعطي فرعـا إلـي    Coccygeal nerveالعصب العاشر أو العصص  -6
  .الضفيرة العجزية ويمد المنطقة الخلفية للجذع واأللياف العصبية

مود الفقـرى  ويوجـد   تبين وجود السلسلتين السمبثارويتين واحدة على كل من جانبى الع
وتتصل كل عقدة  Lateral gangliaعليها انتفاخات أو عقد عصبيه تسمي العقد الجانبية 

  ramus comunicansبالعصب المقابل بفرع قصير جداً يسمي الفرع الموصل 

تبين أيضاً خروج بعض األعصاب من هذه السلسلة إلي بعض أعضـاء الجسـم   
والضفيره البولية التناسلية  Solar plexusشمسية مكونة ضفائر عصبيه مثل الضفيرة ال

urino genital pexus  

  -:وهي عشرة أزواج وهي كما يلي : األعصاب المخية -ب

  .وينبت في عضو الشم ويتصل بالفص الشمي Olfactory nerveالعصب الشمي  -1

ويشنأ من العين ثم يتقاطع مع زميله مـن الناحيـة    Optic nerveالعصب البصري  -2
  .األخرى ليكونا التصالب البصرى

  .العصب محرك العين وينشأ من السطح البطني للمخ المتوسط-3

ويخـرج مـن جانـب النخـاع      pathetic nerveالعصب البكري أو االشـتياقى   -4
  .المستطيل

وينشأ من جانب النخـاع المسـتطيل     Trigeminal rerveالعصب التوأمي الثالث  -5
  اً ثالثه هي العينى والفكي واللحييوقد سمي كذلك ألن له أفرع
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وينشأ من جانب النخـاع المسـتطيل مـع     abducent nerveالعصب مبعد العين  -6
  .العصب التوأمي الثالثى

وينشأ من جانب النخاع المستطيل مـع العصـب    Facial nerveالعصب الوجهي  -7
  .التوأمي الثالثى

  .السابع من النخاع المستطيلوينشأ مع العصب  auditory nerveالعصب السمعي  -8

  .العصب اللساني البلعومي وينشأ من جانب النخاع المستطيل -9

وينشأ مع العصب التاسع ويعطي عده أفرع إلـي   vagus nerveالعصب الحائر  -10
  .مختلف مناطق الجسم

  الجهاز الدوري -د

  Heart: القلب: أوالً

الحظ . د البطني األمامي شق الجلد والعضالت كما سبق مع عدم المساس بالوري
  .نبضات القلب

شق الغشاء التماوري وأنزعه تماما ، الحظ تركيب القلب من أذين أيمن وأيسـر  
  .وبطين واحد وجذع شريانى ذو شعبتين

أقلب القلب لألمام ، والحظ وجود مجمع وريدي على سطحه الظهـري يتصـل   
  .وريد رئويبهذا المجمع ثالثه أورد ، جوفاء ويتصل باألذين األيمن 

شق الحزام الكتفى ثم أدرس األوعية الدموية في ثالث مجموعات هي المجموعة 
  .الوريديه والمجموعة البابيه والمجموعة الشريانية

 Venous system proper: الجهاز الوريدي األصيل: ثانياً

ويتكون من وريد رئوي أيمن رويـد رئـوي    pul nonary veinsالوريدين الرئوين  -أ
  .ويفتح في األذين األيمن أيسر
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واحد أيمن واألخـر أيسـر ،    Anterior vena cavaالوريدين األجوفين االمامين  -ب
  -:أورده هي على الترتيب 2ويتجمع كل وريد أجوب أمامي من 

  :وهذا يتجمع من وريدين هما  External Jugular veinالوريد الودجي الوحشي  -1

 Lingualاللسانى * 

 Facimandibular vein) الفكى السفلى: ( يي الوجهي اللح* 

  :وهذا يتجمع من الوريد innominate) اإلاسمي( الوريد الغير مسمي  -2

  .، الذى يجمع الدم من داخل الجمجمة Internal jugularالودجاني األنسي * 

 Subscapular veinالوريد التحتلوحي * 

 Subclavian vein: الوريد التحت ترقوي -3

  :كبر األورده الثالثة متجمعا من وهو أ 

  )من الطرف األمامي(  Branchialالوريد العضدي  •

 Musculo – cutanepis: الوريد العضدي الجلدي •

 osterior ena cava: الوريد األجوف الخلفى -جـ

 renal Veinوهو وريد وسطي يبدأ بين الكليتين ويصب فيه خمس أورده كلوية 
من كل ) مبيض أو خصييى(   Genital Veinيد تناسلى من كل كلية، كما يصب فيه ور

واأليسـر   Hepatic viensمبيض أو خصيه ويصب فيه أيضاً الوريدان الكبديان االيمن 
  .قرب نهايته أى قبل أن يصب في الجيب الوريدي

  :مالحظة

  األوردة أكبر من الشرايين وأغمق منها لونا -1
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ي األجوف االمامي االيمن واألجوف األمـامي  يتجمع دم األوردة األجوفيه الثالثة وه -2
  األيسر واألجوف الخلفى في املجمع الوريدي

 Venous portal system: الجهاز الوريدي البابي: ثالثاً

وهي مجموعة األوردة التى تحمل الدم من بعض األعضاء إلي الكليتين أو الكبد 
الحـزام الحوضـي حيـث     أى أنها ال اتصال لها بالقلب مباشرة ويمكن فحصها بعد شق

  :يالحظ أنها يتكون من جهازان

الذى يتكون على كـل جانـب    Kenal portal system: الجهاز الكلوي البـابى  -1
  -:من

  Femoral veim: الوريد الفخدي -1

 pelvicوينقسم إلي فرعين  هما الوريد الحرقفى الوحشى والوريـد الحوضـي   
Vein ريد البطني االمامي يتحد الوريدان الحوضيان مكونانا الوAnterior Abdominal 

Vein   والذى يصب فيه وريد حوصلىVesical Vein    من المثانـه  وأورده جداريـه
ويمتد إلي األمام حيث يصب في الكبد بفرعين في الفص األيسر وفرع واحد في الفـص  

  .األيمن

 Sciatic Vein: الوريد الوركي -2

ث يتحد مع الوريـد الحرقفـى الوحشـي    ويمتد من داخل األفخاذ إلي األمام حي
الذى يمتد إلي االمامويصـب   Renal portal Veinفيتكون منهما الوريد الكلوي البابى 

  .في الكلى

  Dorso- Lumbarاالوردة القطنية  -3

  .على كل جانب من ظهر الحيوان وتصب في الوريد الكلوي البابى 4وهي نحو 
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الذى يتكون من الوريد الكبدي البـابي    Hepatic system: الجهاز الكبدي البابى -1
hepativ portal vein    ويحمل الدم من القناه الهضمية إلي الكبد حيث يتحد مع الوريـد

البطني االمامي عند تفرعه بالقرب من الكبد ويتكون من عدة روافـد أهمهـا المعـدي    
gastric vein   من المعدة والوريدان الطحالSpenic  يـد المعـوي   من الطحال والور

Intestinal Vein من األمعاء  

 Arterial System: الجهاز الشريانى: رابعاً

أربط الوريد البطني األمامي بخيوط عند الحوض وعند الكبد ثم يقطع وكذا أربط 
  .األورده الجوفاء الثالثة وتقطع وتزال لكى يكشف الشرايين

  -:الثة أقواس شريانيه هيالحظ أن كل شعبه من شعبتى الجذع الشريانى تتفرع إلي ث

  Pulmo- Cutaneous Arch: القوس الجلدي رئوي -1

  -:ويتفرع إلي فرعين هما

  pulmonary Arteryالشريان الرئوي  •

 Cutaneous Arteryالشريان الجلدي  •

 Systemic Arch: القوس الجهازي -2

ي ويتحد القوسان األيمن واأليسر مكونانا األبهر األورطي أو األورطه الظهـر  
Dorsal Aorta  الذى يمتد إلي الخلف ويخرج من كل قوس جهازي شريان قفوي  وأخر

 Oesoeptragealكما يخرج شريان مريئي  Subclavainفقارى ، وشريان تحتترقوي 
  .من القوس الجهازي األيسر فقط

 Coceliacoويخرج من االورطي الظهري عند أوله شريان بطني مسـاريقى  
Mesenteric ه إلي شريان بطني وأخر مساريقى ، ويخرج منه في منطقـة  يتفرع بدور
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يتفرع كل منها إلي فرعين أحـدهما   Urinogenitalالكليتين أربعة شرايين بوليه منسليه 
  ).المبيض أو الخصية( أيمن واألخر أيسر ويمتد كل فرع إلي الكلية وإلي المنسل 

همـا الشـريانان   وينقسم األورطي الظهري في النهارية الخلفية إلـي فـرعين   
  .ويمتد كل منهما في أحد الطرفين الخلفين IIiacالحرقفيان 

  Carotid Arch: القوس السباتي -3

والشـريان السـباتى    Lingualويتفرع إلي فـرعين همـا الشـريان اللسـانى     
Carotid  .    الحظ وجود عقده ظاهره عند بدء الشريان السباتى تسـمي بالتيـه السـباتى

Layrinth carotid  

  الجهاز الهيكي -هـ

Skeletal System  

يحسن تحضير الهيكل العظمي بالمنزل، وذلك بنزع األحشاء الداخلية للضـفدعة  
بعد تخديرها مع عدم المساس بالحزامين الكتفى والحوض ثم تسلق الضفدعة فـي مـاء،   

وتنظف العظام تماما من اللحم ثم تترك لتجف ويجوز وضـعها  ) ص أيد( مضاف عليه 
كسجين لتبيضها ، أو يمكن تحضير نموذج العظام بدفن الضفدعه في الجيـر  في ماء اال

  .الحى تحتى يتم تأكل اللحم الموجود بين العظام ثم توضع في ماء االكجسين لتبيضها

أفحص الهيكل العظمي المعد في المعمل والحظ أن الجهاز الهيكلي يتركب مـن  
  :قمسين

  :Axial Skeleton: الهيكل المحوري  -1

وعظـم القـص     Vertebral Colummوالعمود الفقرى  Skullتركب من الجمجمة وي
Sternum.  
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 Appendicular Skeleton: الهيكل الطرفي  -2

ويتركب من الطرفين األمامي والخلفى وكذلك من الحـزام الكتفـى والحـزام     
  -:الحوضي وتتخلص أجزاء الهيكل على النحو التالى

  A. The Axial skeleton: الهيكل المحوري -أ

  -:وهو الهيكل الرأس وتتكون من األجزاء التالية Skull: الجمجمة

ويكون سقفه عظمان جبهيان عريضان ، بينما يكون قاعة عظـم   Craniumالقرنيوم  -أ
صخري ويكون سقفه عظمان جبهيان عريضان ، بينما يكون قاعه عظم صخري الشكل 

لفى فيتكون مـن العظمـين القـذاليين    أما جهاز الخ Tarasphenoidهذه نظير الوتدي 
الذى يسمح بمرور الحبل الشوكي ويحمل كل منهمـا نتـوءاً    exoccipiltalsالوحشيين 

وتتمفصل مع الفقـر ، األولـى وبتكـون     Occipital Cordyleبارزاً هو اللقمة القذاليه 
أمـا جانبـاً    Spheenthmoidالجدار االمامي للقرينوم فيتكون من الوتدي المصـفوي  

  .القرينوم فيتركان من غضروف وكذلك من نمو سفلى من العظميين الجبهيين

وهي مقواه بالعظم األذنـى األمـامي    auditory capsulesالمحفظتان  السمعيتان  -ب
prootic  الحظ وجود عظم رفيع هو عميد األذنColumella auris  

 optic capsulesالمحقظتان البصريتان  -حـ

وهو يشبه الصندوق ومقسـم  رأسـيا    Olfactory capsulesان المحفظتان الشميت -د
ويفصـل بـين      ectothmoidsبحاجز يتكون من العظميين المصـفويين الوحشـيين   

ويغطـي   Mesothmoidالمحفظيتين  حاجز عظمي أخر هـو المصـفوي المتوسـط    
 ويوجد  بالقرب من حافيتهما عظم صغير Nasalالمحفظتين من أعلى العظمان االنفيان 

بينما يقع أسفل المحفظتين عظمان صغيران همـا   Septomaxillaryهو الحاجز الفكي 
  Vomersالميكعيان 
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وتتركب من قوسين على كل جانب الداخليـة منهـا     Upper- Jawالفك العلوي  -هـ
تتصل ذراعه االماميـة بـالعظم    pterygoidثم الجناحي   palatineتتركب من الحنكي 
وهو يتمم القوس الداخلية ، أمـا    quadrateدني األمامي والمربعي الحنكي والخلفية باأل

ثـم   maxillaيليـه الفكـي    premaxillaالقوس  الخارجية فتتركب من الفك األمـامي  
  squamosalثم القشرى  quadratojugalالمربعي الوجني 

يتكون من فرعين كل فرع يتركب من ثالث عظام هي   Lower- jawالفك السفلى  -و
ثــم البقعــى الــزاوي   dentryيليــه الســنى  Mentomeckeliarقنى الملكــي الــذ

Angulosplenial  

  سبق دراسته في الجهاز التنفسى hyoid apparantusالجهاز الالمي  -ز

  The Vertebral Columan: العمود الفقرى

فقرات وعصأ رفيعه هي العصعص وتتشابه الفقـرات بعضـها    9ويتركب من 
عدا الفقرتين األولى والتاسعة فتختلفان اختالفـا مميـزاً عـن بقيـه      ببعض تشابها كبيراً

  .الفقرات

 Normal vertebra: الفقرة العادية -1

 Neural spineيوجد فوقه قوس عصـبية   Centrumتتركب من مركز الفقرة 
وتحمل نتوءاً قصيراً هـو الشـوكة العصـبية     Neural formenتحيط بالثقب العصبى 

Neural spine ز من جانبى الفقرة نتوءان مستعرضان ويبرTranswerse    فـي كـل
 Intorvertebralحافة من حواف القوس العصبية األربعة تقعر هو الثملة بين الفقريـة  

notch.  

  prezygapophysesالحظ وجود زوجين من النتوءات النيريه زوج أمـامي  
  Postzygaophysesونتوءان خلفيان 
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  The first ( Atlas) vertebra) هأو الفق( الفقرة األولى  -ب

وتتميز بغياب النتؤين المستعرضين والنتوئين النيرين األماميين ويوجد على جسم 
  Condyler facetالفقرة من االمام سطحان لقميان 

وتتميز بكبـر النتـوئين    Ninth ( Sacral) veatebra) العجزية( الفقرة التاسعة  -جـ
  .المستعرضين

  .وهو عظم طويل رفيع مصمت وطرفه الخلفى غضروفى Urostyleالعصعص  -د

  The appendicular skeleton: الهيكل الطرفي -ب

 the pectoral girdle and errmالحزام الصدري والقص  -1

ويتصـالن    Coracoidوالغرابي  epicoracoidsويتكون من عظمين غرابين علويين 
 Acremon processتوءا األخرمي مكونا نتوءا هو الن Scapulaبعظم كبير شو اللوح 
ويتصـل   Xiphisternumفتتركب من القص السـيفي    sternumويكون عظام القص 
  Xiphoid Cartilageبالغضروف السيفى 

   pelvic girdle: الحزام الحوضي -2

ثم العـائى   Ischiumثم الوركي   IIIiumيتركب من ثالث عناصر هي الحرقفه 
pubis  كون االرتفاق العانى ويندمج مع األخرين ليSymphysis bubis   تبين وجـود

  .Acetabulumمنخفض على كل من جانبى الحزام يشبه الفنجان يسمي الحق 

  هيكل األطراف -3

The Skeleton of the limbs 

 Humerusيدعم المنطقة القريبة من عظم العضـد   The forelimbالطرف األمامي  -أ
والخلفـى   Headلكردوس األمامي هو الرأس وا Epiphysesويتركب كردوسين وساق 

وتحمل الساق على الحافة الجانبية عرفا ظاهراً هو الحيد الـدالى   Trochleaهو البكره 
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deltoid ridge  ويدعم المنطقة الوسطي الكعبرى الزنديRadio- ulna   ويتركب مـن
وء المرفق إلي الخارج ويمتد الزند إلي أعلى مكونا نت Ulnaوالزندي  Radiusالكعبري 

Olecranon process.  

وهي التى تدعم المنطقة البعيدة فهي سـته عظـام    Carpsalsأما رسغيات اليد 
أربعـة طويلـه وسـالميات     metacarpalsصغيره مرتبه  في صفين والمشاط اليـد  

  .phalangesاألصابع 

 The hind limb: الطرف الخلفى -ب

ن مـن كرووسـين وسـاق،    المكـو  Femurيدعم المنطقة القريبة عظم الفخد 
ويـدعم    Condylesوالسفلى ويتركب من لقميتـين   Headالكردوس العلوي هو الرأس 

إلـي   Tibiaويتركب  من القصـبة   Tibio- fibulaالمنطقة الوسطي القصبى الشطوي 
إلي الـداخل ورسـغيات الثـدم      Fibulaإلي الداخل والشظية  Fibulaالداخل والشظية 

Tarsals ة في هـذين األول همـا القنزعـي العـاتبي     هي أربعة مرتبAstragalus 
calcneum     والصف الثناى يحوي عظمين صغيرين وأمشـاط القـدمMetatrasala  

  .prehalluxوهي سته ، خمسة منها طويلة والسادس صغير خاص بالطنف 

  الجهاز التنفسى والجهاز الالمي -و

The respiratory system and the hyoid apparatus 

ويبـدأ بفتحتـي األنـف     Lungsلجهاز التنفسى يتركب أساسا مـن الـرئتين   ا
اللذان يفتحان فـي   nasal cavitiesتؤديان إلي التجويفييناالنفيين  nostrilsالخارجيتين 

أفحص الرئة لترى  -   internal naresمقدمة التجويف الفمي بفتحي األنف الداخليتين 
جدارها مرن يبرز منه  Central cavityمركزي  أنها أسفنجية حمراء اللون بها تجويف

، أمـا    Alveoliإلي الداخل عدد من العوارض يقسم التجويف إلي حويصالت هوائيـة  
 Anteriorوزوجين من القرون زوج أمـامي    bodyالجهاز الالمي فيتركب من جسم 
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cornua  وزوج خلفىposterior cornua   ده إلبي يمتد االماميان لألمام ثم ينحينان بش
الخلف وإألي الخارج ثم إلي األمام ويبرز من جسم الجهاز زوجان مـن النتـؤات همـا    

والجهـاز   posterolaterlونتؤوان خلفيان جانبيان  alary processالنتؤان الجناحيان 
  .غضروفي فيما عدا القرنيين الخلفيين فهما عظيمان

بالغضـروفان   ومحـاط  Glottisوتبين أن المزمـار   Larynxأفحص الحنجرة 
تبين وجود غضروف وحيد هو الغضروف الحلقى  Aryteonid cartilageالطرجهاليان 

Cricoid cartilage       خلف الطرجهاليان ويبرز منـه إلـي الخلـف نتـؤءان رئويـان
Pulmonary process يدعم كل منهما قاعدة الرئة المقابلة.  

  .أرسم الجهاز الالمي من الخارج ثم الحنجرة والرئتين

  

  صف الطيور: ثالثاً

Class : Aves  

الطيور هي سائدة الهواء الطرفان االماميان متحوران إلي جناحين وتصنف فـي  
  .رتبه منها رتبه الحماميات التى تشمل على الحمام المعروف 19

 The domestic pigeon: الحمامة المنزلية

Columba livia dormestica 

  :الصفات الخارجية

  -:وينقسم إلي رأس وعنق وبدن كما يليالجسم مغزلي الشكل 

 Head: الرأس -1

يوجد بها من األمام المنقار والذى يوجد عند قاعدته من أعلـى فتحتـا االنـف    
ويغظيهما جزئياً البشره المنقارية ، كما توجد عين على كل جانب من الـرأس وللعـين   
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االماميـة العليـا   جفن علوي وأخر سفلى ، كما يوجد أيضاً الغشاء الرامس في الزاويـة  
للعين كما يوجد خلف كل عين وأسفل منها قليالً أذن محاطـه بـريش صـغير يعـرف     

  .بالريش األذنى أو األذنيات

  Neck: العنق -2

  Sوهو  طويل يتحرك بسهوله وحرية ويمكن أن ينثنى على شكل حرف 

  Trunk: الجذع -3

البطنية بقـص  وينقسم إلي صدر كبير وبطن صغير ، والصدر مقوي في الناحية 
  .يمكن لمسه كبروز حاد keelكبير يبرز منه على الخلط المنصف البطني زورق 

قصير وتوجد فتحة المذرق المستعرضة عند اتصاله بـالبطن مـن الناحيـة    : الذيل -4
  .Oil glandالبطنية وتوجد على السطح الظهري للذيل غده زيتيه 

  :الطرفين األماميين

لجناح منقسم إلي عضد وسادويد وتبـين وجـود   وهما متحوران إلي جناحين وا
غشائيين جنحاين أحدهما هو الحافة األمامية للجناح تمتد بين العضد والماعد بينما يمتـد  

  .الثانى وهو الحافة الخلفية للجناح بين العضد والجذع وهي أصغر من الحافة األمامية

الجسم وضـعاً مـائالً    ويحمالن الجسم للحركة على رجلين ويتخذ : الطرفين الخلفيين 
  .عليهما

الحظ أن القدمين غير مغطاتين بالريش ، وإنما بحراشف قويه وإن كل أصـبع تنتهـي   
  .بمخلب قرني

  :وهو على ثالثة أنواع رئيسيه: الريش
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 Contour feather: الريش المحيط -1

أى يكون محـيط  . هو الذى يظهر على سطح الجسم ويغطى الجسم  شكله العام
ومنها ما هـو متصـل     quill featherقوى الريش المحيط هو الريش القلمي الجسم وأ

  .بالجناحين ويسمي ريش الجناح أو بالذيل ويسمي ريش الذيل

وينقسم إلي جزء قاعدى عار هـو القلـم    axisأنزع ريشه قلميه وتبين المحور 
Quill   وجزء محاط بالتويج ويسمي الساقShaft نتظمـة  ، ويتكون التويج من اسالت م

مائلة على جانبي الساق رويقع ثقب صغير عند قاعدة القلـم ويسـمي السـره السـفلية     
inferior umbilicus     تدخل منها  من الجلد إلي الريشه االعصاب واألوعيـة الدمويـة

  .عند اتصال القلم بالساق Superior umbilicusبينما توجد السره العلوية 

رفيع جداً يشبه الشعر في الشكل ويقع عند ريش مضمحل  وهو Filopumesالوبر  -2
  .قواعد الريش المحيط وبخاصه القلم منه

وهو غير ممثل على صورته المثاليه فـي الحمامـة      Down Feather: الزغب -3
  .ويقع أسفل الريش الميحط

  .تشريح الحمامة

  تشريح الحمامة

  :تجويف الفم: أوالً

على كل من زاويتي الفم ليسـهل  سم 1.5في الحمامة الميته اقطع بالمقص نحو 
  -:فتحه فتحاً كامالً والحظ األتي

فتحتا األنف الداخليتان غير واضحتين النهما شقان مسـتطيالن مغطيـان بالغشـاء     -1
  .المخاطي الموجود بسقف الحلق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://agri-science-reference.blogspot.com/


 113: مقرر الحیوان الزراعى     الرقم الكودى

 

عبارة عن فتحة واحدة وسيطة في اجلـزء الخلفـى لسـقف    : فتحة قناه اسناكيوس -2
  .الحلق

  .بب من األمام سهمي له قاعدة مفلطحة قرب فتحة المزماراللسان رفيع مد -3

بيضاوية موجودة خلف قاعدة اللسان مباشرة وتؤدى إلـي القصـبة   : فتحة المزمار -4
  .الهوائية

  .متسع ويؤدى إلي المرئ :البلعوم  -5

  :تجهيز الحمامة للتشريح

د أزلت ما على ثبت الحمامة على ظرهاه على لوحة التشريح الخشبية بعد أن تكون ق -1
  .بطنها من ريش إلظهار السطح البطني كله

  ضع شوكه مدببه في كل طرف من أطرافها بعد شده جيداً -2

شق الجلد على الخط الوسطي البطني من فتحة المجمع حتى بدايه الـرأس ويسـلخ    -3
  .جيداً

  :عضالت الصدر: ثانياً

  وهي الهامة جداً لعملية الطيران

  )ثالث عضالت الصدرية االتية واترك كل منها مثبته بوترهابالمشرط افصل فقط ال( 

  :العضلة الصدرية األولى أو الكبيرة -1

وهي مثلثة الشكل تقريباً وكبيره الحجم بالنسبة لباقى العضالت وهي تغطي ما تحتها من 
عضالت فهي تمتد على طول عظمة الترقوه وعلى طول المسافة السفلى للزورق ويلتحم 

  .م بالنتوء الدالى ، ووظيفه هذه العضلة هي خفض الجناح أثناء الطيرانوترها المدغ

  .أقطع في حدود الترقوة الزورق ثم على حدها اظلهري الخلفى •
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 أفصل هذه العضلة عما تحتها وأردها وتبين وترها ووظيفتها  •

  :العضلة الصدرية الثانية أو المتوسطة -2

باستطالة وتقـع تحـت العضـلة    وتسمي أيضاً العضلة تح الترقوه وهي مثلثه  
الكبيرة فهي تغطي معظم جانب القص ، ويلتحم الترقوه وهي مثلثه باستطالة وتقع  تحت 
العضلة الكبيرة فهي تغطي معظم جانب القص، ويلتحم وترها المندغم الطويل  بالسـطح  

ته العلوي لرأس العضد بعد أن يمر من الثقب المثلثى وبذلك يصبح قادراً على أداء وظيف
  .وهي رفع الجناح أثناء الطيران

  .إكشف هذه العضلة وأفردها بإحتراس من على سطح القص وتبين وظيفتها* * 

  :العضلة الصدرية الثالثة أو الصغيرة -3

وهي تعرف بإسم العضلة الغرابيه العضدية أيضاً وهـي أصـغر بكثيـر مـن      
مندغم بالجزء الخلفى لـرأس  سابقتيها وترى الصقة بعظم الغراب تقريباً ويلتحم وترها ال

  .العضد فتساعد العضلة الكبيرة في خفض الجناح

  إكشف العضلة وأفردها وتبين وظيفتها** 

  :ويتركب مما يأتي: الجهاز العصبى: رابعاً

  .يبدأ بالفم ثم البلعوم ثم المرئ الذى يمر خالل العنق مالصقا للقصبه الهوائية -1

لتخزين المواد الغذائيـة    Cropتساح هو الحوصله يتسع المرى مكونا كيسا كبير اال -2
  .ثم تضيق الحوصله ثانية بشكل أنبوبي حتى المعدة

صغيرة نسبياً واوسع قليالً من الجزء الثانى للمرئ وأسـمك منـه جـداراً    : المعدة  -3
  .وتختلف عنه لونا وتوجد أعلى فص الكبد األيسر

  الحظ الطحال على جانب المعدة االيمن** 
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عضو جامد منضغط الجانبين عضلى قـوى سـميك الجـدار إذا شـقت     : ونصةالق -4
القونصه طوليا لوحظ أن جدارها يتكون من طبقة عضليه سميكة يبطنها غشـاء قرنـي   

  .متين

هو بدايه األمعاء الدقيقة ويفتح في القونصه قريباً من فتحة المعدة وهو : األثنى عشر -5
  ياسويوجد بين فرعيه البنكر Uعلى شكل حرف 

  .الحظ عدم فرد األنثى عشر حفظاً للبنكرياس وقنواته من التمزق**

  .وهو عبارة عن بقيه األمعاء الدقيقة وهو أنبوبة طويلة كثيره االلتواء :اللفائفى -6

وهو قصير وأكثر اتساعاً من اللفـائفى ويحـدد بدايتـه وجـود زائـدتين      : المستقيم -7
وينتهى المستقيم بفتحة المـذرق أى المجمـع    أعوريتين صغيرتين يعرفان بكيس المستقيم

Cloaca.  

  :ملحقات القناه الهضمية

  Liver: الكبد  -1

وهو  عضو أحمر داكن كبير ذو فصين غير متسـاويين وال توجـد حوصـله     
مراريه وأنما تنقل الصفراء من الكبد إلي األمعاء عن طريق قناتين أحـدهما تفـتح فـي    

هي قصيره وواسعه نسبياً ، أما األخـرى فتفـتح فـي    نهاية  األثنى عشر قرب المعدة و
  .منتصف فرع األثنى عشر البعيد تقريباً وهي أطول وأصغر قطراً

 pancreas: البنكرياس -2

وهو  عضو قرنفلى يمتد طوليا بين فرعي األثنى عشر وتوجد له ثالث قنـوات  
القنـوات  بنكرياسيه تصب جميعها في فرع األثنى عشر البعيد ، حيث يصب زوج مـن  

البنكرياسيه خلف القناه المرارية الطويلة ومسارهما في البنكرياس متوازيان تقريباً ، أمـا  
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القناه الثالثة فتبدأ من مقدمه البنكرياس وتصب في أقصى نهايه فرع األثنى عشر البعيـد  
  .قرب اتصاله باللفائفى

  :الجهاز التنفسى: خامساً

  -:تالحظ أن الجهاز التنفسى يتكون من –أنزع القناه الهضمية والكبد وابعدهما 

  .وهي تلى فتحة المزمار وليست عضو صوت في الطيور: الحنجرة العليا  -1

وتقع أسفل المرئ في الجزء األمامي من العنق ثم تجاوره علـى  : القصبة الهوائية -2
  .اجلهة اليسرى في الجزء الخلفى من المرئ ، وهي مقواه بحلقات مرنه غضروفيه

وتقع في نهاية القصبة الهوائية من الخلف وهي عضو  الصـوت   :نجرة السفلىالح -3
  .في الطيور

  .تنقسم القصبة الهوائية بعد ذلك إلي شعبتين ، كل منهما تدخل الرئة المقابلة لها -4

  .كل منهما عضو أسفنجي مثبت بالجدار الظهري والجانبي للصدر: الرئتان -5

  :األكياس الهوائية -سادساً

نفخ بواسطة أنبوبة نفخ أحكمت ربطها بالقصبة الهوائية، تالحـظ انتفـاخ الـرئتين    أ** 
واألكياس الهوائية وهذه األخيرة عبارة عن أكياس رقيقه الجدار على  جـانبي تجويـف   

  -:أكياس هم 9الجسم ، وتشمل 

كيس بين ترقوي يقع مفرد بين جزاى الترقوه محيطا بالجزء الخلفى مـن القصـبه    -1
  .ة ويتصل بالرئتين كليهما من سطحهما البطنيالهوائي

  .زوج من األكياس العنقية وهما صغيران ويقعان أمام الرئتين حيث يتصالن بهما -2

زوج من األكياس الصدرية األمامية ويتصالن بالسطح البطني لكـل مـن الـرئتين     -3
  .ويقعان على جانبي الصدر
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الجانب  الخلفى لكل من الرئتين وهما زوج من األكياس الصدرية الخلفية ويتصالن ب -4
  .صغيران ويقعان خلف الرئتين مباشرة

زوج من األكياس الخلفية أو البطنية ويتصل كل منها بالطرف الخلفى المقابل له من  -5
  .الرئة ويمتد في تجويف البطن

  :يتركب الجهاز البولي من اآلتي :الجهاز البولي: سابعاً 

فصوص مرتبه خلـف   3أحمر داكن يتكون بدوره من  وكل منهما عضو :الكليتين -1
، ) الحرقفـه ( بعضها البعض بطول الجسم وهي مثبته في تجاويف بين عظام الحـوض  

  .والعجز الرئتين مباشرة

وكل منهما عبارة عن أنبوبه ذات قطر صغير يبدأ ظهوره بـين الفـص   : الحـالبين  -2
ي الخلف ممتدا على  الحافة الداخليـة  األمامي واألوسط للكلية ثم يمر الحالب بعد ذلك إل

البطنية لفص الكلية األوسشط والخلفى ثم يغادرهما ممتداً  حتى يفتح في الجدار الظهري 
  .للمجمع

  :الجهاز التناسلى -ثامنا

  :ويتركب من األتي: في الذكر -1

والخصية عضو بيضى الشكل يرتبط بالمساريقا إلي الحافة الداخلية لفص : خصيتين -1
لية االمامي ، والخصيتين يختلفان في الحجم حتى ولو تسـاوي عمـر الطـائر وقـد     الك

  .يضمران وقد تضمر أحدهما فقط

وكل منهما عبارة عن أنبوبه ضيقة يبدأ مـن الجانـب الخلفـى     :الوعائين الناقلين -2
للخصية المقابلة ثم يمر على الحالب لتسير بجواره من الخارج ولكن يميزها عنه كثـره  

ا على عكس الحالب ذاته ويتسع الجزء الخلفى من الوعاء الناقل مكونا الحوصـلة  تعرجه
  .المئوية التى تفتح في المجمع
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  :ويتركب من اآلتي :في األنثى -ب

، وهذا المبـيض يـرى   ) االختفاء المبيض االيمن أثناء النمو( : مبيض أيسر واحد -1
ص الكلية اليسرى األمامي وقد ال بشكل بويضات مختلفه الحجم معلقه في البريتون أمام ف

  يرى هذا المبيض بوضوح في الحيوانات الصغيرة 

  :قناتى المبيض -2

  القناه اليمني أثريه ويمثلها جزء أنبوبي صغير متصل بالمجمع -أ

القناه اليسرى نامية جيداً وهي عبارة عن أنبوبه متعرجة لها في األمام بوق بجـوار   -ب
  .لتفتح في المجمعالمبيض ثم تمتد إلي الخلف 

  

  رابعاً صف الزواحف

Class Reptelia  

  الصفات العامة

  .مناطق هم الرأس والعنق والجذع والذيل 4الجسم مكون من  -1

  الجسم مغطي بطبقة جلديه عليها حراشيف قرنيه -2

الرأس ذو شكل مثلثى تقريباً ويحمل فتحة الفم في طرفه وفتحتا األنف على جـانبي   -3
اظلهري من الرأس وعينان وغشاء الطبلـة الموجـودة علـى الجـانبين      الجزء االمامي

  .واألخير ذو شكل مستدير يقع خلف العين مباشرة

الجذع مستطيل يحمل الطرفين األماميين والطرفين الخلفيين وقد تنعدم األطراف في  -4
  .وفي نهايته توجد فتحة المجمع –بعض األنواع 

  ويستدق نحو نهايته الخلفيةالذيل ذو مقطع أسطواني غالباً  -5
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  المجموعات المختلفة من الزواحف

  Order: رتبه السالحف -1

حيوانات  بريه أو بحرية يتغطي جسمها بدرقه عظميه قويه من السـطح  الظهـري   * 
  .والبطني كل منها تتكون من خاليا خماسيه األضالع قابله للنمو

  ةتتغطي الرأس والعنق والذيل واألطراف بقشور عظيم* 

  .لألطراف األامامية خسمة أصابع والخلفية أربعة فقط* 

  حسب االنواع واألجناس المختلفة) البالغ( تختلف في الحجم * 

حيوانات برية ومائية تغشى جميع البيئات ولكن البيئة الصحراوية مفضلة لدى األنواع * 
  .األرضية

تميز الجسم إلي رأس الجسم ذو شكل أسطواني طويل ذو أربعة أطراف أو قد تنعدم وي* 
  .وبدون وذيل وقد يتميز العنق في بعض األنواع

  .الرأس مثلثه الشكل وفتحة الفم امامية* 

تختلف األلوان فيها بإختالف االنواع واألجناس ولكنها غالباً مبرقشـه أو ذات خـوط   * 
  .طوليه مختلفة األلوان أو شرائط على اظلهر أو البطن

  .تالف االنواع واألجناستختلف احجامها وأطولها بإخ* 

  

  رتبة التماسيح -3

Order: Crocodelia 

  .يحوانات ضخمة قوية مفترسة تشبه في الشكل السحالى مع اختالف الحجم* 

  .لها فكوك قوية طويلة تتراص عليها األسنان الحادة المدببة المختلفة الحجم* 
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ة دون أن يظهر منه سوي فتحتا األنف والعينان بارزتان ولذا فيستطيع الحيوان السباح* 
  .األعين وفتحتا األنف

الجلد سميك مغطي بحراشيف قرنيه ويصحبها رقائق عظميه أيضاً تشبه تلـك  التـى   * 
  .توجد في درقه السالحف

  فتحتا األنف والّن مزودتان بغطاء يستخدم عند غوص الحيوان* 

  األطراف قوية وجيدة التكوين* 

  ذلك تحوراً  ألداء وظيفة السباحة  الذيل منضغط من الجانبين ويعتبر* 

  .فتحة  االست طولية* 

  

  Class Mammaliaصف الثدييات  - خامساً

  Oryctolagus cuniculusاألانب 

يتركب جسم األرنب من األربع مناطق المميزة للثدييات وهي الـرأس   : الشكل الظاهرى
  .والعنق والجذع والذيل

فتحة الفم وفتحتـي األنـف الخارجيتـان     كمثرى الشكل يستدق من األمام نحو: الرأس
ويحمل الرأس شعرات حسية طويلة تعرف بالشوارب وتحيط بفتحة الفم األمامية شـفتان  
تتحركان العليا منها مشقوقة ، والعينان كبيرتان تحرس كل منها جفنان وغشـاء رامـش   

  .وصيوانا األذنان كبيرتان حرتا الحركة

  .قصير ويصل الرأس بالجذع :العنق

يمتيز إلي منطقتين هما الصدر والبطن ويحمل فـي منطقـة الصـدر الـزوج     : لجذعا 
األمامي من األطراف ويسمي األطراف األمامية الذى يتركب كـل منهـا مـن العضـد     
والساعد واليد ذات الخمس أصابع املنتهية بمخالب حادة أما منطقة البطن فتحمـل فـي   
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كل واحد منها أيضاً من الفخذ والسـاق   نهايتها الزوج الخلفى من األطراف الذى يتركب
  .والقدم ذو األربع أصابع المنتهية أيضاً بمخالب حادة

عادة قصير يغطي أسفلة فتحة اإلست والفتحة البولية التناسلية التى تتميز في كـال  : الذيل
  :الجنسين كاألتي

افة األماميـة  تكون الفتحة البولية التناسلية شقية وتسمي الفرج ويقع على الح: في األنثى
أزواج مـن   10-4منها عضو البظر كما يصطف على جانبي الجذع من السطح البطني 

  .الغدد اللبنية التى تتصل بالحلمات الخارجية

تقع الفتحة البولية اتلناسلية في نهاية عضو القضيب الذى يوجد علـى جانبيـه    :في الذكر
  .كيسا الصفن المحتويان على الخصيتين

  :التشريح الداخلي

ضع األرنب على ظهره على لوحه التشريح الخشبية وثبت أطرافها بواسطة مسـامير  * 
عند موضع اإلرتقاق العانى أعمل قطعا وسطيا في الجلد ثم شق الجلد طوليـا  * صغيرة 

متجها إلي األمام على الخط الوسطي البطني حتى طرف الفك الظفل ثم أقطع ايضاً فـي  
  .لخلفية في االتجاه الخارجيجلد كل من األطراف االمامية وا

خلص الجلد من العضالت التى تحته مستخدما المشروط أو األصابع ثم ثبـت ثنيـات   * 
  .الجلد على الجانبين

لفتح فراع البطن أرفع جدار البطن بواسطة الملقط ثم أعمل قطعا وسطيا فيـه مبتـدئا   * 
م ثـم أقطـع عرضـيا    باإلرتقاق العاني خلفا واستمر في القطع حتى تصل إلي القص أما

  .موازيا للضلوع ثم ثبت ثنيات العضالت على الجانبين

  أعمل فتحا في الرقبة مع اإلحتراس حتى ال يحدث قطع في أحد األوعية الدموية*
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لفتح الفراغ الصدري انزع عظم القص بقطعة عند موضع اتصـاله بالضـلوع علـى    * 
  .ةالجانبين وأزله بإحتراس حتى ال تتلف األعضاء الداخلي

أعمل قطعا في الضلوع على كال الجانبين تاركـا الـزوج األول ثـم أزل الضـلوع     * 
  .المقطوعة بحذر شديد

إستخدم قطعة من القطن الطبي لتجفيف ما قد ينزف من الدم أثنـاء التشـريح حتـى    * 
  .تستطيع أن تتبين االحشاء العامة بوضوح وجالء

  -:ليةأفحص التجويف البطني لتتبين فيه األعضاء التا* 

  .القلب المغلف بواسطة غشاء التامور والقوس األورطي الخارج منه -

  القصبة الهوائية والحنجرة والرئتين والحجاب الحاجز -

  .المرئ والكبد والحويصلة الصفراوية -

المعدة  واالثنا عشر والبنكرياس  واللفائفى المرتبط بافلمسـاريقا واألعـور والزائـدة     -
  .الدودية

  المحتوي على كرات بزاوية وفتحة االستالمستقيم  -

الطحال وهو عبارة عن جسم مستطيل مفلطح ذو لون أحمر قـاتم يتصـل بـالطرف     -
  الفؤادي للمعدة بواسطة شريحة من البريتون

  الكليتان -

  :أفحص  وتبين األجهزة األتية* 

  الجهاز الهضمي -1

  :لملحقة به وهمايتركب الجهاز الهضمي من القناه الهضمية والغدد الهضمية ا

  :القناه الهضمية -أ
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حاول أن تقطع المساريقا التى تربط القناه الهضمية تاركا منطقـة األثنـا عشـر     
حتى ال تتلف البنكرياس ثم أقطع في اإلرتفاق  العانى بواسطة مشرط والحظ المنـاطق  

  :المختلفة للقناه الهضمية كما يلي

  .لبلعوم الذى يؤدى إلي المرىفتحة الفم التى تضيق عند مؤخرتها حيث ا -1

عبارة عن أنبوبة طويلة ضيقة تمتد خـالل العنـق والتجويـف الصـدري      : المرئ -2
مخترقة الحجاب الحاجز ثم تنتهي بأن تفتح في المعدة عبارة عن كيس عضـلى مقـوس   
الشكل يتسع عند موضع اتصاله  بالمرئ ويسمي هذا اجلزء المتسع الجزء الفؤادي أمـا  

بفتحـة  .ابي فهو الجزء الثاني الضيق من المعدة الذى يؤدى إلي األثني عشـر الجزء البو
  .الفؤاد

عبارة عن كيس عضلى مقوس الشكل يتسع عند موضع اتصـاله بـالمرئ    : المعدة -3
ويسمي هذا الجزء المتسع الجزء الفؤادي أما الجزء البوابي فهو الجزء الثاني الضيق من 

  .رالمعدة الذى يؤدى إلي األثنى عش

 Uيمثل الجزء األول من األمعاء الدقيقة ويكون عادة على شكل حرف : األثنا عشر -4
  .ويوجد تحضر صغير بينه وبين المعدة يعرف بالبواب

يلي االثنا عشر مباشرة وهو عبارة عن أنبوبة ملتفة ضيقة كثيرة االلتـواء  : اللفائفى -5
  .معاء الغليظةتنتهي بانتفاخ مستدير يسمي الكيس الكري يؤدى إلي األ

عبارة عن أنبوبة مستعة سطحها الخارجي حلزوني التحزيز وينتهي بزائـدة   :األعور -6
  .ضيقة مغلقة الطرف تسمي الزائدة الدودية

  .أنبوبة متسعة سطحها كري التجعيد: القولون  -7

) الزبـل ( أنبوبة ضيقة ذات شكل حبيبي بسبب وجود الكرات البرازيـة  : المستقيم -8
  .لي الخارج بفتحة االستويفتح إ
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  هي تشمل الغدد اللعابية والكبد والبنكرياس: الغدد الهضمية -ب

  .وهي أربعة أزواج تفتح كلها في التجويف الفمي البلعومي: الغدد اللعابية -1

وهو عضو كبير يتكون من خمسة فوصوص وسطحه االمامي محدب يتناسب  :الكبد -2
تماما أما سطحه الخلفى فهو مقعر ويالمس تحدب  مع تقعر الحجاب الحاجز الذى يالمسه

سطح المعدة ويرتبط الكبد بالحجاب الحاجز بواسطة ثنية عمودية وسطية من البريتـون  
تسمي بالرباط المنجلي ، وتوجد الحوصلة الصفراوية الكمثرية الشكل في ميـزاب علـى   

ة الذى يفتح فـي  السطح الخلفى للفص المركزي واأليمن للكبد مكونة المجري الصفراوي
  األثنى عشر عند موضع اتصاله بالمعدة

وهو عضو يمتيز بنتشاره على المساريقا الموجودة بين شـعبتى األثنـا    :البنكرياس -3
  .عشر وتفتح القناه البنكرياسية بفتحة مستقلة في األثنى عشر

غـدد  بين الرسم المفصل المدعم بالبيانات االحشاء العامة وأخر للجهاز الهضـمي وال * 
  .الملحقة به

  الجهاز البولى التناسلى -2

يشتمل الجهاز البولي التناسلى على كل من الجهاز البولي وهو مشترك في كـل  
من الذكر واألنثى باإلضافة إلي الجهاز التناسلى المذكر في الذكور والجهـاز التناسـلى   

  .المؤنث في اإلناث

بين والمثانة البولية واألخيرة تفتح إلـي  ويتركب من الكليتين والحال :الجهاز البولي: أوالً
  .الخارج بواسطة فتحة بولية مستقلة في اإلناث وفتحة بولية تناسلية في الذكور

عبارة عن جسمان مضغوطان بيضاويان تشبه كل منها في الشـكل دون   : الكليتان -1
يعـي  يوجد على جانبها الداخلي المقعر وهي في وضعها الطب –حبة الفاصوليا  –الحجم 

جزء يعرف بالسرة وتتصل كل من الكليتين بالجدار اظلهري للتجويف البطنـي ويوجـد   
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أمام كل كلية جسم صغير كروي الشكل يسمي الكظر ، وحافة الكلية الخارجية محدبـة ،  
  .وجدير باملالحظة أن الكلية  اليمني تقع إلي األمام قليالً بالنسبة للكلية اليسري

بوبتين ضيقتين تمتد كل منهما من أحدي الكليتين وبـاألحرى  عبارة عن أن: الحالبان -2
من منطقة سرة الكلية وتتجه إلي الخلف حيث تؤدى إلي المثانة البولية لتفتح فيهـا مـن   

  .الناحية الظهرية

وهي عبارة عن كيس رقيق الجدران يقع أمـام االرتفـاق العـانى     :المثانة البولية -3 
تى من الكليتين عن طريق الحـالبين اللـذان يصـبان    مباشرة حيث يتجمع فيه البول األ

اإلفرازات البولية بها وتفتح المثانة البولية للخارج بواسطة الفتحة البولية في اإلنـاث أو  
  .الفتحة البولية التناسلية في الذكور

  :الجهاز التناسلي المذكر: ثانياً

لية التناسلية والغـدد  يتركب من الخصيتين والبربخ والوعائين الناقلين والقناه البو
  :الملحقة به مثل غدتا كوبر وغدة البروستاتا وهم

جسمان بيضاويان في الشكل يحتويهما كيس يسمي كيس الصـفن الـذى   : الخصيتان -1
  .يسمح بوجودهما خارج التجويف البطني

  .عبارة عن أنبوبتين كثيرتا االلتواء تلتصق أحداهما بكل خصية :البربخ -2

ويختص كل واحد منهما بإحدي الخصيتين وكل منهما عبـارة   : اقالنالوعاءان الن -3
عن أنبوبة طويلة تدخل اتلجويف البطني لتلتف حول الحالب ثم تمر إلي اخللف لتفتح في 
كيس صغير وسطي يسمي الرحم المذكور الذى يتحد مع عنق المثانة البولية مكونا القناه 

  .وتفتح عند طرفهالبولية التناسلية التى تمدد في القضيب  

يتكون من إمتداد عنق المثانة البولية بعد اتحادها مع الرحم : القناه البولية التناسلية -4
المذكر وامتدادها إلي الخلف في التجويف الحوضي على شكل قناه واحدة تمتـد خـالل   

  .القضيب
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  :يلحق بالجهاز البولي التناسلى الذكرى الغدد األتية -5

وهي غدة واحدة توجد بجوار الرحم المذكر وهي أكبر حجما مـن   :غدة  البروستاتا -أ
  . غدد كوبر تحيط بمبدأ القناه البولية التناسلية

وهما عبارة عن غدتان تقعان خلف البروستات وتفتح في القناة البوليـة   :غدتا كوبر -ب
  .التناسلية

  .وتقعان على جانبي القضيب :غدتان عجانيتان -جـ

  .غدتان كبيرتان نسبياً وقتعان على جانبي السطح الخلفى للمستقيم :غدتان مستقيمان -د

  الجهاز التناسلى المؤنث: ثالثاً

وهو يتركب من المبيضين وقناتى البيض والرحم والمهبل الذى يفتح في الدهليز 
  .بالفتحة التناسلية المؤنثة

ـ   :المبيضان -1 م عبارة عن جسمين صغيرين بيضاوى الشكل يقطن على جـدار الجس
  .الظهري خلف الكليتين

عبارة عن أنبوبتين صغيرتين تقعان في الجزء الخلفى للجسـم تبـدأ    : قناتا المبيض -2
كل قناه بجزء ضيق ملتوي تسمي قناه فالوب التى تفتح في الفراغ البطني بواسطة فتحـة  
واسعة قطعية الشكل أمام المبيض وتمتد للخلف مؤديه إلي الرحم الغليظ الجـدار ويمتـد   
الرحمان في الوسط ليكون الهبل الذى يمر إلي الخلف داخل الحوض في وضع ظهـري  
لعنق المثانة البولية الذى يفتح معه بفتحة مسقلة في الدهليز واألخير يفتح إلـي الخـارج   

  .بفتحة الفرج

الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي المؤنث هي الغدتان العجانيتان والغدتان المسـتقيمتان   -3
  .كوبر اللتان تكونان ضامرتين أما غدة البروستاتا فال توجد في األثنىوغدتا 
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  -:مالحظات

لتشريح األرنب لبيان الجهاز التناسلى يجب اختيار األرنب في عمر النضوج وهو ال  •
يقل عن أربعة شهور إذا أن األعضاء التناسلية ال تكون واضحة في األرنـب التـى   

  .تقل عن هذه السن

 .اإلرتفاق العانى ذاته بحرص إلظهار القناه البولية التناسليةيجب مراعاة شق   •

يكتفى في هذه الدراسة على فحص االحشاء العامة والجهـاز الهضـمي والجهـاز      •
 البولى التناسلى في األرانب كمثال للتركيب الداخلي للثدييات

وأنثـى  بين بالرسم المعدم بالبيانات المفصلة الجهاز البولى التناسلي لكل من ذكـر    •
 .األرنب
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