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الفصل االول 
وتصنيف الحبليات  الصفات العامة

 

: مقدمة مع نبذة تاريخية .1-1
كىك احد فركع  (Comparative anatomy)يعد التشريح المقارف  

ييتـ بدراسة مدل  مف العمـك الميمة، ك (Morphology)عمـ المظير 
التشابو كالتبايف في تركيب عضك ما ككظيفتو في االنكاع المختمفة مف 

الى رسـ العالقات النسبية كالتطكرية بيف كمف ثـ يسعى  الحيكانات،
. المجاميع الحيكانية المختمفة

كالتشريح المقارف مف العمـك القديمة فقد مارس البابميكف كقدماء  
بعد المصرييف التشريح مف خالؿ مينة الجراحة كحقف الجسـ بمكاد حافظة 

قيقة في مف معرفة د كىذا بالتتكيد متتتٍت ، ازالة معظـ االحشاء الداخمية
ثالثة االؼ  ككاف ىذا فنان متقدمان في كقتو قبؿ .تركيب االحشاء كمككناتيا

الريادة في ىذا العمـ، اال انو التكجد بليـ  ما يشير سنة قبؿ الميالد كىك
. مدكنات تثبت ليـ ذلؾ

تشير الدراسات الى اف اقدـ المدكنات التشريحية يرجع تاريخيا الى  
سفة كاطباء ة االخيرة قبؿ الميالد كقد كتبت مف قبؿ فالاالربعمائة سف

ذات مكاضيع سطحية غالبان كغير اليكناف، كقد كانت تمؾ الدراسات 
. متكاممة
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 كىك احد فالسفة كاطباء اليكناف، (ـ130-200) Galenيعد جالينكس    

ابرز مف اسس عمـ التشريح، كقد عاش في ركما ككاف آخر عمماء الحياة 
كاضاؼ الى ذلؾ  ،كؿ ماكتبو الباحثكف اليكناف خالؿ حياتو جمعك .القدماء

ركد ؽماتكصؿ اليو مف نتائج دراساتو الخاصة كالتي اعتمد فييا تشريح 
حيث كاف تشريح االنساف محرمان في ذلؾ  (Barbary Apes) الباربرم

. الكقت، ككتب جالينكس اكثر مف مائة مقالة في تشريح كطب االنساف
الكثير مف االعضاء الداخمية كاالكعية الدمكية كبيف اف كصؼ جالينكس 

الشراييف تقع في الجية اليسرل مف القمب كتحتكم عمى الدـ كليس عمى 
كأكد اف الشراييف يجب اف تككف  ، اليكاء كما كاف يعتقد في تمؾ الفترة

كميز االعصاب  ،متصمة بالقمب، كقدـ تقارير عف الدماغ كاالعصاب
كاعتقد جالينكس بتف الغذاء ينتقؿ الى . ب الحركيةالحسية عف االعصا

ان بتف االجزاء خمقت المعدة كمنيا الى الكبد كفيو يتحكؿ الى دـ، كاعتقد ايض
، جالينكس كمقترحاتو مسمـ بيا لعدة قركف كبقيت طركحات .بصكرة كاممة

. ككاف مف يخالفو الرأم يناؿ العقاب
الذم كلد في ( ـ1298-1210)س كجاء بعد ذلؾ العالـ العربي ابف النفي   

دمشؽ كدرس الطب ثـ انتقؿ الى القاىرة كاعتمد في دراستو عمى التشريح 
 قؼااكتشكمف أىـ مساىماتو في عمـ التشريح  .بالرغـ مف عدـ اعالنو بذلؾ

ككذلؾ  ،كصفيا كصفان دقيقان  التيك( الدكرة الرئكية) الدكرة الدمكية الصغرل
كجكد اكعية دمكية داخؿ عضمة النفيس الى  كفطف ابف .يانيةالدكرة الشر
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كأكد . القمب لتغذيتيا كبذلؾ يككف اكؿ مف كصؼ االكعية التاجية في القمب
. ابف النفيس اف لمقمب بطينيف فقط بدالن مف ثالثة كما كاف يعتقد ابف سينا

( ـ1514-1564) Andreas Vesaliusاما العالـ اندرياس فيزاليكس    
ـ اراء 1533فقد قدـ في العاـ  كفي بادكا االيطالية درس في باريس كالذم
كقد كاف مف الميتميف في  .سات اشرت نيضة خاصة بعمـ التشريحكدرا

الرجكع الى المالحظات االصمية كليس نقؿ ماكاف قد كتب، كانتقد ماجاء بو 
جالينكس ككف ماقدمو عف تشريح جسـ االنساف كاف مصدره النتائج التي 

كنشر فيزاليكس  .القردة العميا كليس االنساف ريح اجساـصؿ الييا مف تشتك
". في تركيب جسـ االنساف"ـ كتابو المكسـك 1543في عاـ 

"On the structure of the human body" 

"De humani corpris fabrica" 

( ـ1517-1564) Pierre Balonـ نشر بيير بالكف 1555في العاـ 
كبيف مايقابؿ ( 1-1شكؿ )يكؿ الطير كه المصكرات الخاصة بييكؿ االنساف

كؿ عظـ في الكائنيف، كقد اعطى االسماء المتماثمة لكؿ منيا فكاف بذلؾ 
افقان لمباحثيف كالعمماء  ؾكقد فتح بذؿ .د الركاد في عمـ التشريح المقارفاح

 كالتي تعني  (serutcurtS suogolomoH)لدراسة التراكيب المتماثمة 
كانيف مختمفيف كالتي ليا نفس المصدر الجنيني التراكيب المكجكدة في حي

ىذه التراكيب مثؿ ، غض النظر عف الكظيفة التي تنجزىاب( نفس النشكء)
كما تكصؿ العمماء الى معرفة االعضاء اك . ذراع االنساف كجناح الطير

تراكيب اؿ التي تعنيك (Analogous structures)ضاىية تالتراكيب الـ
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نفس الكظيفة بغض النظر عف  تنجز الكنو لفيفمكجكدة في حيكانيف مختاؿ
الجنيني كما ىك الحاؿ في ذراع االنساف كاالقداـ  المصدر اك النشكء

. كجناح الطير كجناح الفراشة كغير ذلؾ ،الممقطية في السرطاف البحرم
 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         التماثل في عظام هيكل االنسان وهيكل الطير كما قدمه  :(1-1)شكل        

                       Balon   ( عنKent & Carr 2001).  
 

اسالؼ الحيكانات مف تفسير نشكء التراكيب المختمفة كالتعرؼ عمى  كقد قاد
 Reconstruction of)اعادة بناء السالالت التطكرية  خالؿ البحث الى

phylogeny)  ؿ بالدرجة االكلى مف حقك تشتؽابكاسطة ادلة كاستنتاجات
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االجابة عف االسئمة التي كانت  المقارف، الى عمـ المتحجرات، كالتشريح
تطرح ككاقع حاؿ كمفادىا، كيؼ نشت ىذا التركيب خالؿ مجاميع سمفية 

كغير ذلؾ ...مختمفة؟ كلماذا نشت؟ كماىك دكر االنتخاب الطبيعي في نشؤه؟
مجاؿ مف االسئمة التي تمت االجابة عمييا مف خالؿ البحث كالتقصي في 

. التشريح المقارف
 

: الصفات العامة لمحبميات. 1-2
مجمكعة حيكانية متنكعة كاسعة االنتشار تكيفت لممعيشة  الحبميات 

متكيفة لممعيشة المائية مثؿ االسماؾ،  في بيئات مختمفة، فمنيا حيكانات
كاخرل تكيفت لممعيشة في الماء كعمى اليابسة مثؿ البرمائيات، كثالثة 

كىذه انتشرت كسادت عمى االرض نتيجة ، عمى اليابسة شةتكيفت لممعي
لقدرتيا عمى مقاكمة الجفاؼ كالقياـ بالفعاليات اليكائية كمثاليا الزكاحؼ 

. كالطيكر كالمبائف
اؿ كبنى افراد شؾاكعمى الرغـ مف التباينات الكبيرة التي تظير عمى  

لةٍت ما مف تشترؾ بصفات رئيسة مميزة تظير في مرح ىذه المجاميع فتنيا
، كفيما (2-1شكؿ )مراحؿ الحياة كتميزىا عف غيرىا مف المجاميع الحيكانية 

:- يتتي الميـ مف ىذه الصفات
 +,Notochord (Gr.noton, backكجكد الحبؿ الظيرم  .1

L.chorda, cord) كالحبؿ الظيرم  . مف مراحؿ الحياة في مرحمة ما
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الصفات العامة لمحبميات مقطع سهمي لجنين فقري يوضح  :(2-1)شكل 

 (Kent & Carr,2001عن )                              
 
  عبارة عف قضيب محكرم مرف تستند عميو العضالت، كيمثؿ اكؿ جزء  

يستمر كجكد . الذم يظير في الجنيف (Endoskeleton)لمييكؿ الداخمي 
الفقريات في معظـ الحبميات االكلية ك الحبؿ الظيرم طيمة حياة الحيكاف

 .االبتدائية، كيمعب دكران في الحركة التمكجية ليذه المجاميع مف الحبميات
ف مف منطقة مركزية مؤلفة ككّو انو ـ الدراسة النسجية لمحبؿ الظيرم تظيرك

  (Fibrous sheath)تحاط بغالؼ ليفي  الظيرم كالتيمف خاليا الحبؿ 
كيستبدؿ  (.3-1شكؿ )، (Elastic sheath)مطاطي بغالؼ بدكره  يحاط 
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الحبؿ الظيرم في الفقريات بسمسمة مف التراكيب الغضركفية اك العظمية 
تؤلؼ بمجمكعيا مايعرؼ بالعمكد كالتي  (Vertebrae)تعرؼ بالفقرات 

(. 4-1شكؿ ) (Vertebral column)الفقرم 
 
 

 
                   . هموقع( ب)تركيبه ( أ. )في حيوان حبمي الحبل الظهري :(3-1)ل شك

 (.Hickman & Roberts, 1994عن )
 
 Single, dorsal, tubular nerve)كجكد انبكب عصبي ظيرم مفرد . 2

cord) ينشت االنبكب العصبي لمجنيف مف  .في دكر ما مف ادكار الحياة
الظيرم، كيتسع في  عند الخط الكسطي (Ectoderm)االديـ الظاىر 

كما في  (Brain vesicle)بالحكصمة الدماغية  مقدمتو مككنان مايعرؼ
الذم تتضح معالمو  (Brain)لتككيف الدماغ  بداية الرميح مؤشرا بذلؾ
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كفي الفقريات يقع االنبكب العصبي داخؿ االقكاس . في الفقريات
لمفقرات كيتمايز في مقدمتو مككنان الدماغ  (Neural arches)العصبية 

(. 4-1ؿ شؾ) الغضركفي اك العظمي (Cranium)الذم يحاط بالقحؼ 
 

في  (Pharyngeal gill slits)كجكد الفتحات الخيشكمية البمعكمية  .3
اك شقكؽ تكصؿ  عبارة عف ثقكبالفتحات كىذه   .دكر ما مف ادكار الحياة

تتككف نتيجة اندغاـ السطح الخارجي  التجكيؼ البمعكمي الى الخارج ، ك
كالسطح  (Endoderm)لبطانة البمعـك التي تتككف مف االديـ الباطف 

االتصاؿ منطقة  مزؽت، كمف ثـ (Ectoderm)الداخمي لالديـ الظاىر 
 .الفتحات الخيشكمية مككنة

كالفتحات الخيشكمية قد يستمر كجكدىا في مراحؿ الحياة المختمفة اك 
. تصر عمى مرحمة ماقد يؽ

الحبميات  مصفكية، تستخدمو ينشت البمعـك المثقب كجياز تغذية 
الماء كمعو الدقائؽ الغذائية  ، حيث يدفع(Protochordates)االكلية 
الى الخارج خالؿ  ثـ ف، ـكة الفـخالؿ فتح بكاسطة االىداب العالقة

يمتصؽ الغذاء بالمخاط الذم يغطي البطانة الفتحات الخيشكمية، حيث 
اما في الفقريات فيستبدؿ الفعؿ اليدبي بمضخة عضمية،  .الداخمية لمبمعـك

. اتساع كانقباض التجكيؼ البمعكمي ـك بكاسطةتدفع الماء خالؿ البمع
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. الصفات الرئيسة االربعة لمحبميات :(4-1)شكل 
( Hickman & Roberts, 1994عن ) 

 

 
التي  (Aortic arches)كفي اتجاه آخر تحكرت االقكاس االبيرية     

تتمثؿ بتكعية بسيطة  الخيشكمية، كىذه االقكاس تحمؿ الدـ خالؿ الحكاجز 
ة بنسيج ضاـ في الحبميات االكلية، كتضاؼ ليا في االسماؾ المبكرة محاط

شبكة شعيرات دمكية ذات جدراف رقيقة تمرر الغاز كتفصؿ الدـ داخميان عف 
كادت ىذه التكيفات الى  .كمف ثـ تحسنت كفاءة انتقاؿ الغازالماء خارجيان، 

ـك مف جياز مكممة تحكؿ البمع (Internal gills)تككيف الخياشيـ الداخمية 
تغذية مصفكية في الحبميات االكلية الى عضك تنفسي في الفقريات المائية 

(. 4-1شكؿ )
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 (Postanal tail) المخرجكجكد ذيؿ خمؼ  .4
يضاؼ الى الجسـ خمؼ نياية القناة اليضمية  تمتمؾ الحبميات ذيال 
ينجز )كيبدك اف ىذا التركيب نشت خصيصان لمدفع في الماء  .(خمؼ المخرج)

كفاءتو في االسماؾ باضافة  االكلية، كازدادت في الحبميات( فعؿ الحركة
كالصفات اعاله ىي صفات رئيسية كىناؾ صفات (. 4-1شكؿ )الزعانؼ 

: اخرل منيا
 (Bilateral Symmetry)التناظر في الحبميات جانبي  .5
كفيو يككف الجانب االيمف شبييا بالجانب االيسر، كعمى االقؿ في  

. ر الجنينيالدك
 (Coelom)لمحبميات جكؼ جسمي حقيقي  .6
بية كحكؿ حكؿ قؿ)مف ردىتيف  في الحبميات االكلية  الجكؼيتككف  

ؿ حشكية كردىتاف حكؿ قمبية كحك)اربع ردىات  لكنيا تصبح ( حشكية
. الفقريات في( جانبيتاف

كيضخ الدـ في جياز مغمؽ مف  (Ventral heart)القمب بطني المكقع  .7
. كعية الدمكيةاال

كىي  (Cephalization)تشترؾ الحبميات في ظاىرة الترأس اك الرأسية  .8
. اك قربوع اعضاء الحيكاف الحسية في الرأس تعني نزعة نشكئية لتجـ

اك التكرار  (Segmentation)تشترؾ الحبميات في ظاىرة التجزكء  .9
كالتي تظير في بعض التراكيب  (Metamerism)المتسمسؿ 

. الت كاالعصاب كاالكعية الدمكية كغير ذلؾكالعض
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قد غضركفي اك عظمي ك (Endoskeleton)لمحبميات ىيكؿ داخمي  .10
كيظير الييكؿ في الحبميات درجات متفاكتة في  .يتتلؼ مف كمييما

اضافة  (Exoskeleton)النمك، كقد يككف لمبعض منيا ىيكالن خارجيان 
. ؼ مثالن لمييكؿ الداخمي كما ىك الحاؿ في الزكاح

  (Complete digestive system) لمحبميات جياز ىضـ كامؿ .11
يظير درجات متفاكتة مف النمك ضمف المجاميع اك االنكاع المختمفة، 

كتبايناتو كتكيفاتو التركيبية ذات صمة بنكع الغذاء كسمكؾ التغذية كغير 
. ذلؾ

 

 (Ancestry and evolution)االسالف والتطور . 1-3
 

صؼ القرف التاسع عشر كبعد ظيكر نظرية التطكر التي منذ منت 
عمماء الحيكاف محاكالت  أاشرت عالقة بيف مجاميع االحياء المختمفة، بد

كلقد كاف مف الصعب . لالجابة عف االستفسارات الخاصة بتصؿ الحبميات
التكصؿ الى االصؿ الدقيؽ ليا، اذ اف الحبميات االكلية ذات اجساـ رخكة 

كقد ركزت االراء . ىا كمتحجرات حتى في احسف الظركؼمما يصعب حفظ
المبكرة عمى مجاميع الالفقريات االكثر نجاحان مثؿ مفصميات االرجؿ 

كالديداف الحمقية كشككيات الجمد، حيث كضع العمماء العديد مف النظريات 
: يتتي التي تفسر اصؿ كمنشت الحبميات، كمف بينيا ما

 

 (ArthropodaTheory)نظرية المفصميات . 1-3-1
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 (Geoffry St. Hilaire)حاكؿ جيكفرم سنت ىيمر  1807في عاـ        
صؿ الى اصؿ مشترؾ ايجاد عالقة بيف مجاميع الحيكانات المختمفة كالتك

الحشرات اعتمادان عمى اساس  كقد افترض اف أصؿ الحبميات ىك .ليا
ت كالييكؿ التشابو بيف الحمقات الكايتينية في الحشرات كفقرات الحبميا

كما اعتبر اف ارجؿ الحشرات تقابؿ اضالع  الخارجي في السالحؼ،
. الفقريات كتراكيب جسمية

االرجؿ كالصرصر حيكاف مفصمي  كلقد ادرؾ العمماء انو اذا كضع 
البطني كالقمب  جسمو المقسـ كالحبؿ العصبيمثالن عمى ظيره،  فاف 

. النمكذج االساسي لحيكاف فقرم سكؼ يظيرالظيرم، 
 

 (AnnelidaTheory)نظرية الديدان الحمقية . 1-3-2
يستند الى اسس  كاف( الفقريات -الحمقيات)بيف اف افتراض العالقة  

فقد اشار العديد مف  ، كلفترة طكيمة 1922قكية كقد استمر دعمو منذ العاـ 
الباحثيف الى اف لمديداف الحمقية صفات تقابؿ بعض صفات الحبميات مف 

يؿ كتكرار الكحدات االبرازية ككجكد الجكؼ الجسمي كلكف الدـ التعؽ ، بينيا
. االحمر كاعضاء الحركة الجانبية

 

 (Nemertean Theory)نظرية الديدان الخرطومية . 1-3-3
 ) (Hubrecht 1883بخت راستندت ىذه النظرية كحسب رأم ىب 

يماثؿ الحبؿ الظيرم كاف ( 5-1شكؿ )غالؼ الخرطـك  افتراض ككفالى 
. ىي مماثمة لمشقكؽ الخيشكمية (Cephalic pits)قر الرأسية الف
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المظهر الخارجي والتشريح الداخمي لمدودة  :(5-1)شكل 

Amphiporus bimaculatus  (Ribbon worm  )(Phylum: 

Nemertea) 
 
 

 (Echinodermata Theory)نظرية شوكيات الجمد . 1-3-4
كالدراسات التي  لبحكثفي اكائؿ القرف العشريف، كحينما تعمقت ا 

القرب اصبح كاضحان اف شككيات الجمد ىي ا تناكلت اكجو النمك لمحيكانات،
 لفـشككيات الجمد كالحبميات تتبع ثانكية ا ، ككفلتككف سمفان لمحبميات
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(Deuterostomia) ضمف المممكة الحيكانية .
كلقد بنيت ىذه النظرية عمى اساسيف، االكؿ تركيبي حيث لكحظ  

 Balanoglossus سمككمكسق المظيرم بيف يرقة حيكاف البالفبالتشا
، (6-1شكؿ ) Bipinnariaكيرقة نجـ البحر  Tornaria larvaالمسماة 

 

 
  Tornaria ليرقة الدودة البموطية ( أ ) الصفات المظهرية والتركيبية :(6-1)شكل 

Larva (ب) لنجم البحر واليرقة المبكرةBipinnaria Larva 
 
 
 
 (Anus)دراسة التككيف الجنيني لكالىما تؤشر تككف فتحة المخرج  كما اف 
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، فيما  (Gastrula)، اك عند نياية المعيدة (Blastula)مف فتحة االريمة 
. ( 7-1شكؿ )يتككف الفـ كفتحة ثانكية عادة عند الطرؼ المقابؿ

 

 
 وثانوية الفم  ,(أ) Protostomeالتكوين الجنيني الولية الفم  :(7-1)شكل 

Deuterostome (ب)( . عنKardong, 1998 .)
 الفراد كال الشعبتيف معكم، فيك (Coelom)التجكيؼ الجسمي  كما اف

كلك اف تككف التجكيؼ الجسمي في  ،ينشت مف تجكيؼ المعي االكلي لمجنيف
 تبدم اجنة شككيات الجمد كالحبمياتىذا باالضافة الى اف  .الفقريات متحكر

، أم اف كال مف الفمجات المبكرة ليا امكانية متكافئة تفمجان اشعاعيان منتظمان 
كظيفي كيتمخص فيك  االساس الثاني اما .  جنيف كامؿ نمك تاـ ؿ لتدعيـ
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في اف عمؿ العضالت في كؿ مف شككية الجمد كالحبميات مبني عمى نفس 
االساس مف خالؿ اتحاد مركبات الفكسفكر مع االرجنيف كالكرياتيف في 

. الحبميات عمى التكاليشككيات الجمد ك
كحديثان كجد اف ىناؾ دليؿ آخر عمى عالقة الحبميات بشككية الجمد  

 ( 8-1شكؿ )Stylophoraمف خالؿ دراسة المتحجرات مف جنس 

 
 

متحجر لحيوان شوكي عاش خالل الفترة االوردوفيسية  :(8-1)شكل    
Ordovician (450 مميون سنة قبل الميالد ) وهو من مجموعة

Calcichordate صفات شوكيات الجمد , ويظهر الشكل امتالك هذا الحيوان
 (.Hickman & Roberts, 1994عن )والحبميات 

حيث كجد انيا تشترؾ مع الحبميات بعدد مف الصفات مف بينيا اف ليا 
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سمسمة مف الشقكؽ البمعكمية المغطاة تشبو بدرجة كبيرة الشقكؽ الخيشكمية 
لؾ قضيب مركزم يشبو الحبؿ الظيرم ككتؿ في الككاسج، كما انيا تمت

. م ظيرم كذيؿ خمؼ المخرجكحبؿ عصب عضمية
 
: تصنيف الحبميات. 1-4
 ,Chordata (L., chorda (Kor-da'ta)تقسـ شعبة الحبميات  

cord+ata, characterized by)  الى اربعة شعيبات(Subphylum) 
كقد تسمى  (Protochordata)الثالثة االكلى منيا تمثؿ الحبميات االكلية 

كتضـ شعيبات نصفية الحبؿ  (Acraniata)بالالقحفيات 
(Hemichordata) (Hemi-kor-da'ta) (Gr., Hemi, half, + 

chorda, cord) ( سنعتبرىا في ىذا الكتاب مف الحبميات كىناؾ مف
 (Urochordata)كذيمية الحبؿ ( اليعتبرىا كذلؾ

 (U'ro-kor-da'ta) (Gr.,oura, tail, +L., chorda, cord, +ata, 

characterized)by)  كرأسية الحبؿ(Cephalochordata) 
 (sef'a-lo-kor-da'ta) (Gr., kephale, head,+ L., chord, 

cord).  اما الشعيبة الرابعة فتعرؼ بالفقريات(Vertebrata)  (Ver'te-

bra'ta) (L.,vertebrates, backboned)  كقد تسمى ايضان بالقحفيات
(Craniata)  الحتكاءىا عمى القحؼ(Cranium) (صندكؽ الدماغ .)

: كفيما يتتي ايجازان لممجاميع الرئيسة التي تضميا ىذه الشعيبات
 

 Hemichordataنصفية الحبل  :الشعيبة. 1-4-1
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مجمكعة صغيرة مف الحيكانات بحرية المعيشة دكدية الشكؿ  تضـ 
ستقمة، البعض منيا جالس تعيش في المياه الضحمة بشكؿ مستعمرات اك ـ

( سـ2) تتبايف اطكاليا كثيران فيناؾ انكاع صغيرة التتجاكز. كاالخر متحرؾ
(. ـ2.5)الى  تصؿ  طكالن كأخرل

نصفية الحبؿ ضمف شعبة Bateson (1886 )لقد كضع بيتسف  
:- ادان الى الصفات االساسية االتية الحبميات استف

 دكالذم عُع  (Stomochord)كجكد الردب الفمي اك الحبؿ الفمي  .أ 
. لمحبؿ الظيرم المكجكد في الحبميات امناظر

كجكد الحبؿ العصبي الظيرم الذم يككف مجكفان في منطقة الطكؽ  .ب 
(Collar)  ، كىذه عدت مف صفات الحبميات. 

في المنطقة الخيشكمية مف  (Gill slits)كجكد الشقكؽ الخيشكمية  .ج 
 .الجذع

مف يف اف نصفية الحبؿ ليست كفي اتجاه آخر يرل الكثير مف الباحث
: الحبميات كذلؾ لالسباب االتية 

عدـ كجكد الحبؿ الظيرم الحقيقي، حيث يكجد حبؿ فمي قصير  . أ
شكؿ )مف مناطؽ الجسـ  (Proboscis)محصكر بمنطقة الخطـ 

كليس لو كظيفة اسنادية كاضحة، كما اف تركيبو يختمؼ عف ( 1-9
م تظير في الحبؿ كنو غير مغطى باغمفة كالتالحبؿ الظيرم ؾ

. لحبمياتالظيرم ؿ
داخؿ  في الالفقريات كيككف الجياز العصبي مف النكع المكجكد . ب
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فضالن عف كجكد حبؿ عصبي بطني Intra-epidermal  بشرم
 .كىذه مف صفات الالفقريات ،كحمقة عصبية محيطية

 
الدودة البموطية, اقسام الجسم والصفات العامة  :(9-1)شكل 

  (.Kardong, 1998عن ) 
 
بينما يككف عددىا في  ، الشقكؽ الخيشكمية كثيرة كظيرية المكقع .ج

. الحبميات المتقدمة اقؿ بكثير كتككف جانبية المكقع
كظاىرة الرأسية  (Segmentation)تنعدـ فييا ظاىرة التجزؤ  .د

(Cephalization)   ، فضالن عف انعداـ كجكد الذيؿ خمؼ المخرج
ذلؾ مف الصفات التي تعد مف الصفات كالممحقات المزدكجة كغير 

. المميزة لمحبميات
: تضـ شعيبة نصفية الحبؿ اربعة اصناؼ ىي

 Class: Enteropneusta  كية التنفسعـ :الصنؼ .1
(En'tero-pne-u-s'ta) 

(Gr., enteron, intestine + pnestikos, of or breathing) 



 

 

الصفات العامة ........................................................الفصل األول

 يف الحبلياتنوتص

 

26 

 Acorn wormالدكدة البمكطية  :مثاليا
(Saccoglossus sp., Balanoglossus sp.) 
 

                          Class: Pterobranchia  جناحية الخياشيـ :الصنؼ .2
(Te-ro-bran-chia) 

(Gr., Pteron, wing + branchia, gills) 

كلذلؾ تسمى  (Tunic)ضمف جبة اك غاللة  كفييا يكجد الجسـ   .3
  .Cephalodiscus spقرصية الرأس  :بالغالليات مثاليا

Rhabdopleura sp.. ( 10-1شكؿ.) 

                 Class: Planctosphaeroideaبالنكتكسفيركيديا  :الصنؼ  .4
(Plan'cto-spha'eroi-dea) 

. الطكر اليرقي فقط افراده كيعرؼ مف
                                    Class: Graptolitaَكرابتكليتا  :الصنؼ .5

(Grap'to-li-ta) 

. بصكرة رئيسة مف التراكيب المتحجرة النابيبيا اد ىذا الصنؼكىذه عرؼ افر
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. .Pterobranchia Rhabdopleura spجناحية الخياشيم  :(10-1)شكل 

( Kardong 1998عن ) 
                   Subphylum: Urochordata  ذيمية الحبل :الشعيبة. 1-4-2

(U'ro-kor-da'ta) 

(Gr.,Oura, tail + L., chorda, cord + ata, characterized by) 

صفات في االشكاؿ اليرقية تظير  ية المعيشة، تضـ حيكانات بحر 
الى الحبؿ الظيرم ، كيككف كالبالغات جالسات كتفتقد في الغالب  .الحبميات

االنبكب العصبي ظيرم المكقع كالجسـ يتمكضع ضمف جبة اك غاللو 
(Tunic) كلذلؾ يطمؽ عمييا بالغالليات .

: شعيبة ذيمية الحبؿ ثالثة اصناؼ ىي تضـ
 Class: Larvacea اليرقيات :الصنؼ .1

(Lar-va-cea) 

(L., larva, ghost + acea, suffix) 

(. 11-1شكؿ )  .Oikopleura spمثاليا 
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 (.Kardong, 1998عن )  .Oikopleura sp :(11-1)شكل 

 

 Class: Ascidiacea الكيسيات :الصنؼ .2
                               (Asci-dia-cea) 

(Gr., Askiolion, little bag, + acea, suffix) 

(. 12-1)شكؿ  (Molgula manhattensis) بخاخ البحر :مثاليا
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. Sea squirtبخاخ البحر  :(12-1)شكل 
. المظهر الخارجي

 

 Class: Thaliacea   اليافعات :الصنؼ .3
                                (Tha-lia-cea) 

(Gr., Thalia, luxuriance + acea, suffix) 

(. 13-1 شكؿ) .Salpa spك  .Doliulum sp :مثاليا
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           مقطع طولي لفرد في مستعمرة,(ب)مستعمرة يافعات  (أ)اليافعات  :(13-1)شكل 
(. Kardong, 1998عن )

 
 :Subphylum             رأسية الحبل :الشعيبة.1-4-3

Cephalochordata 
(Sef'a-lo-kor-da'ta) 

(Gr., kephale`, head + L., chorda, cord) 

كسكؼ نتناكؿ ( 14-1شكؿ ) .Branchiostoma lanceolatumمثاليا 
ىذا الحيكاف الحبمي االكلي بتسياب في الفصؿ الثاني مف ىذا الكتاب، ككف 

. افرادىا تمثؿ نمكذجان سمفيان لمفقريات
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(. Wischnitzer, 1972عن . )الرميح مثااًل لرأسية الحبل :(14-1)ل شك

 
                      Subphylum: Vertebrata   الفقريات :الشعيبة. 1-4-4

(Ver'te-bra'ta) 

(L., Vertebratus, backboned) 

كىي اكبر شعيبات الحبميات كقد تسمى ايضان بالقحفيات  
(Craniata) قحؼ نسبة الى كجكد اؿ(Cranium) .عيبة تضـ ىذه الش

:- أتيمتاز افرادىا بما مالغالبية العظمى لمحبميات كم
كجكد )تتضح فييا جميع الصفات التشخيصية الرئيسة لمحبميات  .1

الحبؿ الظيرم كاالنبكب العصبي ظيرم المكقع كالجيكب البمعكمية 
. في دكر ما مف ادكار الحياة( الخيشكمية ككجكد ذيؿ خمؼ المخرج

فييا مؤلؼ مف طبقتيف، الخارجية تعرؼ  (Integument)لجمد ا .2
 ينشتكىي مؤلفة مف نسيج ظيارم مطبؽ  (Epidermis)بالبشرة 
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اما الطبقة الداخمية فيي االدمة  .(Ectoderm)مف االديـ الظاىر 
(Dermis) مف نسيج رابط مشتؽ مف االديـ المتكسط  كالتي تتككف

(Mesoderm). ف التحكرات ضمف االصناؼ كالجمد يظير العديد ـ
 (Scales)كالقشكر اك الحراشؼ  (Glands)المختمفة ممثمة بالغدد 

 (Horns)كالقركف  (Claws)كالمخالب  (Feathers)كالريش 
 .(Hairs)كالشعر 

 Jawed)يحؿ محؿ الحبؿ الظيرم في الفقريات الفكية  .3

vertebrates) ،  العمكد الفقرم(Vertebral column)  الذم
كالييكؿ الداخمي . ف الغضاريؼ اك العظاـ اك االثنيف معان يتككف ـ

كىك يتككف مف عمكد فقرم . متميز في افراد ىذه المجمكعة 
(Vertebral column)  كقحؼ(Cranium)  شكية حكاقكاس

(Visceral arches) كاحزمة كاطراؼ ،(Limbs & Girdles) 
 .(Jointed appendages)كازكاج مف المكاحؽ المفصمية 

يحتكم في  (Perforated pharynx)تمؾ بمعـك عضمي مثقب تـ .4
كفي رباعية االقداـ  .(Gill slits)شقكؽ خيشكمية  االسماؾ عمى

(Tetrapoda)  يككف مصدران جنينيان  ، كيظير البمعـك اختزاالن كبيران
 .لمنسيج الغدم

 .ترتبط العديد مف العضالت بالييكؿ النجاز فعؿ الحركة .5

 .بطني المكقع، متكامؿ (Digestive system)الجياز اليضمي  .6
مثؿ الكبد  (Digestive glands)كىك مجيز بغدد ىضمية 
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(Liver)  كالبنكرياس(Pancreas). 

يتككف مف قمب بطني  (Circulatory system) جياز الدكراف .7
(Ventral heart) كجياز مغمؽ ، اك اربع ردىات مككف مف ردىتيف

كاالكعية الشعرية  (Veins)كاالكردة  (Arteries)مف الشراييف 
(Capillaries).  

 Red blood)كالسائؿ الدمكم يحكم كريات دـ حمراء 

corpuscles)  ككريات دـ بيضاء(White corpuscles).  كفي
 االقكاس االبيرية تتصؿ باالبيريف الفقريات المائية يكجد زكج مف

كىذه تعطي ، (Ventral & dorsal aortae)البطني كالظيرم 
 Terrestrial)كفي الفقريات االرضية  .ات الى الخياشيـتفرع

vertebrates) قكس رئكم  الى تتحكؿ االقكاس االبيرية
(Pulmonary arch)  كقكس جيازم(Systemic arch). 

جيد النمك كمممكء باالجيزة الحشكية  (Coelom)التجكيؼ الجسمي  .8
(Visceral systems). 

يتككف مف زكج مف الكمى  (Excretory system)الجياز االبرازم  .9
(Paired kidneys) ( كمى متكسطة(Mesonephric)  اك بعدية

(Metanephric) كالكمى مزكدة بتقنية تتخذ (في البالغات ،
اك المنطقة المخرجية  (Cloaca)الى المجمع  (Wasts)الفضالت 

(Anal region). 

مقسـ الى خمسة حكيصالت، كىناؾ عشرة اك  (Brain)الدماغ  .10
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ذات  (Cranial nerves)عشر زكج مف االعصاب القحفية  اثنا
كظيفة حسية حركية في الغالب؛ كيكجد زكج مف االعصاب الشككية 

(Spinal nerves)  لكؿ قطعة عضمية ابتدائية(Primitive 

myotome) (قطعة عضمية ىيكمية .) كما تمتمؾ الفقريات جياز
عمى لمسيطرة  (Autonomic nervous system)عصبي ذاتي 

 .لالعضاء الداخمية (Involuntary)االفعاؿ الال ارادية 

مؤلؼ  (Endocrine system)تمتمؾ الفقريات جياز غدد صـ  .11
 .مف غدد عديمة االقنية منتشرة في الجسـ

، ككؿ فرد (Separated sexes)في الغالب االجناس منفصمة  .12
ا يحكم زكج مف المناسؿ تتصؿ بيا اقنية تناسمية تقـك بنقؿ الخالم

الى المجمع اك الى فتحات خاصة  الجرثكمية المنتجة في المناسؿ 
 .قرب المخرج

كذيؿ خمؼ  (Trunk)كجذع  (Head)الجسـ يتككف مف رأس  .13
مكجكد كبشكؿ خاص في  ؽ، كالعف(Postanal tail)مخرجي 

. االنكاع اك االشكاؿ االرضية
تضـ شعيبة الفقريات مجمكعتيف رئيسيتيف يطمؽ عمى كؿ منيا فكؽ 

كفكؽ صنؼ  (Pisces)فكؽ صنؼ االسماؾ  ،كىما (Superclass)صنؼ 
. (Tetrapoda)رباعية االقداـ 

                          Superclass: Pisces     االسماك :فوق صنف :أوالً 
. كيضـ حيكانات مائية المعيشة بدكف استثناء، تتنفس بكاسطة الخياشيـ
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الييكؿ . د مزكد عمى االغمب بالقشكركالجؿ. كتتمثؿ االطراؼ فييا بالزعانؼ
الداخمي غضركفي اك عظمي، كالخط الجانبي جيد التككيف، كتكجد االذف 

.  الداخمية فقط
: يضـ فكؽ صنؼ االسماؾ خمسة اصناؼ ىي

 Class: Ostracodermi      مصفحة الجمد :الصنؼ .1
                    (Os-trak'o-derm) 

(Gr., ostracon, shell, + derma, skin) 

تمثؿ مصفحة الجمد الفقريات االكلى كقد عثر عمى متحجراتيا التي 
، في (Late Cambrian)تؤشر كجكدىا خالؿ الفترة الكامبيرية المتتخرة 

صغيرة الحجـ عديمة  كىذه الفقريات. ة كبكليفيا كاسترالياالكاليات المتحد
لتي كانت كا(Heterostracan) كاكلى متحجراتيا يطمؽ عمييا  .الفككؾ

ح عظمية ادمية بصفائ ، ك يحاط الجسـ فيياعديمة الزعانؼ المزدكجة
كيبدك انيا كانت ذات تغذية مصفكية كقد سادت ىذه  .تغطي الرأس كالجذع

، كانحدرت منيا مجمكعة (Devonian)الفترة الديفكنية في المجمكعة 
، كيبدك اف ىذه المجمكعة قد طكرت (Cephalaspid)افضؿ تطكران ىي 

امكانياتيا لمعيش في القاع كتككنت ليا زعانؼ مزدكجة تقع خمؼ درع الرأس 
مباشرة كقد مكنتيا ىذه الزعانؼ مف التحكـ في االنحدار كاالنحراؼ لضماف 

كالجنس المعركؼ مف ىذه المجمكعة ىك  .حركة امامية مكجية جيدان 
(Cephalaspid) . المجمكعة االخرل مف مصفحة الجمد ىي

(Anaspids) الجمد قربان لالسماؾ  يمتاز افرادىا بككنيا اكثر مصفحاتك
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  (.15-1شكؿ )الحديثة شكالن 

 
 

 (.Kardong, 1998عن ) مصفحة الجمد  :(15-1)شكل 
 

 Class: Cyclostomata     دائرية الفـ :الصنؼ .2
                       (L., cyclo, round, + stoma, mouth) 

نكعان مف االسماؾ عديمة الفككؾ  70 تتمثؿ ىذه المجمكعة بحكالي 
يات كرتبة الجمؾ (Myxiniformes)رتبة الجرثيات  :تبتيف ىمارمكزعة بيف 

(Petromyzoniformes). ىاتيف كبرغـ كجكد االختالفات بيف افراد 
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: تشتركاف بصفات عامة كمنيا ما يتتي الرتبتيف فانيما
. الجسـ اسطكاني الشكؿ .1
كىي تفتقد  .(Single median fins)الزعانؼ مفردة ككسطية  .2

. الزعانؼ اك المكاحؽ المزدكجة
 Fibrous & cartilaginous) ليفي كغضركفي الييكؿ الداخمي  .3

skeleton) ،كالحبؿ الظيرم مكجكد. 

مزكد بصفيف مف االسناف في  (Biting mouth)الفـ عاض  .4
-Sucker) الشكؿ اما في الجمكي فيككف الفـ محجمي . الجرث

like) ،جيدة النمك قرنية نافكاالس. 

اقكاس ابيرية في  القمب يتتلؼ مف اذيف كاحد كبطيف كاحد كتكجد .5
كفي الجرث تكجد ثالث قمكب اضافية  .منطقة الخياشيـ

(Accessory hearts). 

زكجان مف الخياشيـ تفتح الى الخارج بفتحة  16-5يمتمؾ الجرث  .6
زكاج مف مشتركة اك بفتحات منفصمة، اما في الجمكي فيكجد سبعة ا

. الخياشيـ تفتح الى الخارج بفتحات منفصمة
كأخرل  (Pronephric kidney)يمتمؾ الجرث كمية اكلية امامية  .7

فالكمية ، اما في الجمكي (Mesonephric kidney) كسطية
 .كسطية فقط

ازكاج مف  10-8تمتمؾ حبؿ عصبي ظيرم كدماغ متميز ك  .8
 .االعصاب القحفية



 

 

الصفات العامة ........................................................الفصل األول

 يف الحبلياتنوتص

 

38 

 كاالمعاء مزكدة بصماـ حمزكني ،الجياز اليضمي اليحكم معدة .9
(Spiral valve)  بدائي كاىداب(Cilia) لكي ، لكنياجفي اؿ 

 .في الجرث( الصماـ الحمزكني كاالىداب)مفقكدة 

 (Smell)كالشـ  (Taste)اعضاء الحس تتمثؿ بتعضاء لمتذكؽ  .10
نمكان كعيكف ضعيفة النمك في الجرث كافضؿ  (Hearing)كالسمع 

، كىناؾ زكج مف القنكات النصؼ ىاللية (سطان نمكان متك)في الجمكي 
(Semicircular canals) في الجرث كزكجاف في الجمكي. 

المناسؿ منفردة ك (External Fertilization)االخصاب خارجي  .11
يرقة االمكسيتس )يرقي في الجمكي اؿطكر اؿ يظير .كبدكف قنكات

Ammocoetes larva ) بينما يككف النمك بدكف طكر يرقي في
 .جرثاؿ

 

                               Order: Myxiniformes  الجرثيات :الرتبة  -أ

(Gr., Myxa, slime) 

كتضـ مجمكعة بحرية المعيشة بشكؿ تاـ تتغذل عمى االسماؾ  
كالنكاعـ كالقشريات، كعميو فيي ليست  (Annelids)يات ؽالميتة كالحؿ

فقط ، كاكثرىا   نكعان  32 منيا يكجد .في الجمكي طفيمية كما ىك الحاؿ
كالمعركؼ جيدان في امريكا الشمالية  Myxine glutinosaىك النكع  شيكعا

 .Eptatretus stouti (NL,eptفي المحيط االطمسي، كالنكع ك

Gr.hepta,seven,+tretos,perforat ed) .الرخكة اك  كاالسماؾ
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تمؾ المخاطية سريعة التحفز لمغذاء خصكصان االسماؾ الميتة حيث تـ
(. 16-1شكؿ ( )نامية بقكة)اعضاء حس شمية كلمسية قكية 

تمتاز االسماؾ المخاطية كخالفان لما ىك عميو الحاؿ في بقية  
 Osmotic)الفقريات بتف السائؿ الجسمي فييا متعادؿ مع ماء البحر 

Equilibrium)كىي في ىذه الخاصية مماثمة لمعظـ الالفقريات البحرية ، .
 

 
 

        Bdellostomaوالسمكة المخاطية  .Myxineالسمكة المخاطية  :(16-1)شكل 
(. Hickman, et al, 2001عن )

 
                        Order: Petromyzoniformes لكياتجال :الرتبة -ب

(Gr., Petros, stone, +myzon, sucking) 

. (Cephalaspidomorphi)ة الرأس مصفيحكيطمؽ عمييا ايضان،  
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الرتبة اسماؾ طفيمية في الغالب، تمتاز بتف الفـ فييا مزاح قميالن  تضـ ىذه
، كمثاليا (Rasping Tongue)ك لساف مبردم ذالى الجية البطنية، كانو 

(. 17-1شكؿ ) Petromyzon marinusالجمكي البحرم 
 

 
( Wischnitzer, 1972عن )البحري  الجمكي :(17-1)شكل 

 
                          Class: Placodermi  صفيحية الجمد :الصنؼ .3

(Plak'o-dermi) (Gr. Plax, plate, derma, skin) 

ككانت . منقرضة يستدؿ عمى صفاتيا مف متحجراتيا ايضـ اسماؾ 
كزعانؼ مزدكجة كبقيت محتفظة بالصفائح العظمية االدمية  اتمتمؾ فككؾ

االختزاؿ، التي كانت مكجكدة في صفائحية الجمد كلكف بدرجة كبيرة مف 
. كقد انتقمت مف المياه العذبة الى البحر،  مفترسة  اكيعتقد انيا كانت اسماؾ

(. 18-1شكؿ .)Acanthodiansمثاليا 
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. Placodermiصفيحية الجمد  :(18-1)شكل 

(. Hickman, et al., 2001عن )
                 Class: Chondrichthyes االسماؾ الغضركفية :الصنؼ .4

(Kon-drik'thee-eez) 

(Gr., chondros, cartilage, + ichthyes, fish) 

كىي اسماؾ نامية بشكؿ جيد،  .ان نكع 860يضـ ىذا الصنؼ حكالي  
: اآلتيةمتاز افراد ىذا الصنؼ بالصفات مك

 ،Batoids (rays, skates)الجسـ مغزلي الشكؿ باستثناء القكابع  .1
(. 19-1شكؿ ) (Heterocercal)كالزعنفة الذنبية متباينة 

غير  (Olfactory sacs)الفـ بطني، كيكجد كيسيف شمييف  .2
 .كالفككؾ مكجكدة كقكية في الغالب ،بالجكؼ الفمي فمرتبطي

كغدد مخاطية  (Placoid scales)الجمد مزكد بقشكر درعية  .3
(Mucous glands). 

 .غضركفي بالكامؿ (Endoskeleton)الييكؿ الداخمي  .4

كاالمعاء مزكدة  ، ؼ ؿالجياز اليضمي يضـ معدة بشكؿ حر .5
 .بصماـ حمزكني جيد النمك
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. اشكال الزعانف في االسماك المختمفة :(19-1)شكل 
 (.Kent & Carr, 2001عن )               

 

قمب مؤلؼ مف اذيف كبطيف مفرداف كىناؾ عدة  جياز الدكراف ذك  .6
 .(Aortic arches)ازكاج مف االقكاس االبيرية 

م تفتح ازكاج مف الخياشيـ كالت 7-5مف  الجياز التنفسي يتتلؼ .7
 .كاليكجد غطاء خياشيـبفتحات منفصمة الى الخارج، 

 .Lungاك الرئة  (Swim bladder)تفتقد مثانة السباحة  .8

غدة  كتكجد (Mesonephric kidney) الكمى مف النكع المتكسط
قميالن  اعمى اك (Isosmotic)كالدـ يككف  (Rectal gland)،مستقيـ

(Hyperosmotic) تركيز اليكريا يككف عالي كيكجد . نسبة الى ماء البحر
Trimethylamine oxide في الدـ. 

كنصفي كرة  (Olfactory lobes)الدماغ يتتلؼ مف فصيف شمييف  .9
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 Optic)كفصيف بصرييف (Cerebral hemispheres)المخ 

lobes)  كمخيخ(Cerebellum) اع مستطيؿ خكف(Medulla 

oblongata). شرة ازكاج مف االعصاب القحفية كىناؾ ع
(Cranial nerves)  دائرية اؿنصؼ كثالثة ازكاج مف االقنية

(Semicircular canal).  كاعضاء الحس تتمثؿ بتعضاء الشـ
كمستممات  (Lateral line system)كجياز الخط الجانبي 

. نامية بشكؿ جيد (Electroreceptor)كيربائية 
 (Oviparous)اف تككف بيكضة كىي اما  .االجناس منفصمة. 10

 ، (Viviparous)اك كلكدة  (Ovoviviparous)اك بيكضة كلكدة 
 .كاالخصاب داخمي

صفائحية الخياشيـ  :فيف ىماميضـ صنؼ االسماؾ الغضركفية صف     
(Elamobranchii)  ككمية الرأس(Holocephali) .

 Subolass: Elasmobranchii  صفائحية الخياشيـ :ؼمالصف -

(E-laz'mo-bran'keeii) 

(Gr. Elasmos, plated, + branchii, gills) 

أزكاج مف الخياشيـ، كالجمد  7-5اسماؾ تمتمؾ  يضـ ىذا الصنيؼ 
مثاليا الجنس . كالفؾ العمكم غير ممتحـ مع القحؼ ،يحكم قشكر درعية

Squalus  كالجنسHeptanchus كيضـ صنيؼ صفائحية . كغيرىا
. (Batoidea)كابع ؽكاؿ( Selachii)الؽ االش ،الخياشيـ رتبتيف ىما

 Order: Selachii      االشالؽ :الرتبة .1
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                                 (Si-la`'kii) 

 ككالب البحر مثؿ كمب البحر الشائؾتضـ ىذه الرتبة انكاع القركش  
Squalus acanthias  كالقرش ابك مطرقة(Hammer-head shark) 
(Sphyrna tudes) كىي تمتاز بتف الشقكؽ  .(20-1شكؿ )ىا كغير

متميزة عف  اك الصدرية ةعمى جانبي الجسـ كالزعانؼ الكتفي الخيشكمية تقع
 .الجسـ

 Order: Batoidea     القكابع :الرتبة .2

                                    (Ba-to'i-dea) 

تعيش في قيعاف البحر كتمتاز بككف الجسـ فييا  اتضـ اسماؾ 
ط بشدة مف السطحيف الظيرم كالبطني، كالزعانؼ الكتفية غير مضغك

 ، متميزة عف الجسـ، كالشقكؽ الخيشكمية تفتح عمى السطح البطني
  Bullseye electric rayمثاليا . يككف عامالن  (Spiracle)كالمتنفس 

(Diplobatis ommata) ( 20-1شكؿ .)
 Subclass: Holocephali كمية الرأس :صنيؼ -

                          (Hol'o-sefa`-li) 

(Gr. Holos, all, + kephale`, head) 

كتسمى ايضان  (Chimaeras)تعرؼ بالمسخيات  ايضـ اسماؾ 
 (Rabbit fish)اك االسماؾ االرنبية  (Rat fish)باالسماؾ الجرذية 

مغطاة فييا  الخياشيـ  يرة تشبو اسناف الجرذ، كالمتالكيا صفائح سنية كب
راشؼ فييا قميمة اك  الح. ينشت مف القكس الالمي، كالمتنفس مغمؽ بغطاء
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  (.Kardong, 1998عن ) .انواع من االسماك الغضروفية :(20-1)شكل 
 

. مكجكد الحبؿ الظيرم معدكمة ك
 Chimaeras  (Ky-meer'uz; L.monster)تتمثؿ المسخيات  

قبؿ ما  (Placoderms)كىي منحدرة مف صفيحية الجمد . نكع 30بحكالي 
الفترات الكاربكنية اك  كاستمرت خالؿ مميكف سنة مضت 300اليقؿ عف 
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في الفترة ظيرت متحجراتيا ، كCarboniferous or Devonianالديفكنية 
مميكف  Tertiary (120-50))كالى الفترة الرباعية  (Jurassic)الجكراسية 
ة كنكاعـ تتغذل عمى غذاء مختمط مككف مف اعشاب بحرم(. سنة مضت

كشككية الجمد كقشريات كاسماؾ، كىي ليست سمكة اقتصادية كنادران مايتـ 
(. 20-1شكؿ )صيدىا 

 

 Class: Osteichthyes االسماؾ العظمية :الصنؼ. 5  

                       (Os't-ik'thee-eez) 

(Gr. Osteon, bone, + ichthys, fish) 

مجاميع  ر كاالكثر تنكعان فياالكب المجمكعة تمثؿ االسماؾ العظمية 
، كيبدك (Late Silurian)كقد نشتت في الفترة السيمكرية المتتخرة ، الفقريات

كاظيرت االسماؾ . (Acanthodian)انيا انحدرت مف سمؼٍت قريب مف 
مف خالؿ خطيف  تطكرم في منتصؼ الفترة الديفكنيةالعظمية افضؿ اشعاع 

اسماؾ ذات ) (Actinopterygii)بشعاعية الزعانؼ  تمثؿ االكؿ تطكرييف 
، كالتي تضـ االسماؾ العظمية (ray-finned fishesاشعة زعنفية 

-Fleshy)الحديثة، اما الخط التطكرم الثاني فممثؿ بمحمية الزعانؼ 

finned fishes) (Sarcopterygii) كالتي انقرض الكثير منيا كبقيت 
كاالسماؾ الرئكية  (Coelacanth)ممثمة اآلف باالسماؾ داخمية المنخر 

Lungfishes))  ( 21-1شكؿ .)
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(. Kent & Carr, 2000عن )انواع من االسماك العظمية  :(21-1)شكل 

 
: اآلتيةتمتاز االسماؾ العظمية بالصفات 

الييكؿ عظمي بدرجاتٍت متفاكتة، كالفقرات عديدة، الزعنفة الذنبية  .1
(. 19-1شكؿ ) (Homocercal)عادة متناظرة 

، كانكيدية Cosmoidككزمكيدية ) قشكر ادمية قد تككف الجمد يحكم .2
Ganoid حمقية اك دائرية ،Cycloid،مشطية  اكCtenoid)،  كال

فتقد كقد ت ،ة المكجكدة في االسماؾ الغضركفيةكجكد لمقشكر الدرعي
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كما يحكم الجمد العديد مف الغدد  .بعض االنكاع القشكر بالكامؿ
 .المخاطية

 Fin)كمزدكجة كىي مزكدة بتشعة زعنفية  الزعانؼ مفردة اك كسطية .3

rays) غضركفية اك عظمية. 

كيحكم في الغالب اسناف، كالفككؾ  (Terminal)الفـ طرفي  .4
قد  (Olfactory sacs)مكجكدة، كىناؾ زكج مف االكياس الشمية 

 .تفتح الى الجكؼ الفمي في بعض االنكاع كالتفتح في اخرل

شيـ كالتي تدعـ باقكاس خيشكمية عظمية التنفس يتـ بكاسطة الخيا  . 5     
(Bony gill arches)     كمغطاة عادة بغطاء خيشكمي (Operculum)  

في الغالب مكجكدة كليا قناة   (Swim bladder)مثانة السباحة . 6     
 .بالبمعـك كقد تككف القناة مفقكدةتتصؿ     

كىناؾ جياز  .لبجياز الدكراف يتتلؼ مف قمب ذك ردىتيف في الغا. 7      
 .شرياني كآخر كريدم كاربعة ازكاج مف االقكاس االبيرية     

فصيف شمييف كفصيف  ذكمف دماغ  مؤلؼ الجياز العصبي. 8
بصرييف كبيريف ككرة المخ كالمخيخ كعشرة ازكاج مف االعصاب 

 .القحفية

االجناس منفصمة، كالمناسؿ مزدكجة كاالخصاب في الغالب . 9
. (Sex reversal)بعض االنكاع انقالبان جنسيان خارجي، كقد تظير 

 .كاالشكاؿ اليرقية قد تككف مختمفة تمامان مف الناحية المظيرية
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يضـ صنؼ االسماؾ العظمية عدة مجاميع منضكية تحت صنيفات كرتب 

: كعكائؿ
 Subclass: Actinopterygii شعاعية الزعانؼ :صنؼ -

                 (Ak'ti-no'p-te-rij'eei) 

(Gr. Aktis, ray, + pteryx, fin or wing) 

عظمية ذات زعانؼ تدعـ باشعة زعنفية  ايضـ الصنيؼ اسماؾ 
يضـ ىذا . غضركفية اك عظمية، كىي تفتقر الى المنخريف الداخمييف

. الصنيؼ ثالثة مجاميع يعرؼ كؿ منيا بفكؽ رتبة
        Superorder: Chondrostei االسماؾ الغضركفية العظمية :فكؽ رتبة -

(Kon-dros'tee-ii') 

(Gr. Chrondros, cartilage, + osteon, bone) 

. ىيكميا الداخمي غضركفي بدرجة كبيرة،  بدائية  اتضـ اسماؾ 
تتمثؿ ىذه المجمكعة . في الغالب (Heterocercal)الزعنفة الذنبية متباينة 

كسمكة  (Polyodon)سمكة المجذاؼ اك ابك ممعقة  كمثاليا نكعان،( 34)بػ 
(. 22-1شكؿ ) (Acipenser)( الكافيار)الحفش 

                               Superorder: Holostei كمية التعظـ :فكؽ رتبة -

(Ho-los'tee-ii) 

(Gr. Holos, entire, + osteon, bone) 

 بدائية تمتاز بتف الييكؿ الداخمي فييا عظمي بدرجة اتضـ اسماؾ 
  (Amia calva)مثاليا السمكة مقكسة الزعنفة . كعةكبيرة، كالقشكر متف
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Bow fin  كالسمكة ابك منقارGarpike (Lepisosteus osseus) ( شكؿ
1-23 .)

 

 
 

.  انواع من االسماك الغضروفية العظمية :(22-1)شكل 
(. Kent & Carr, 2001عن )
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االسماك كمية التعظم  :(23-1)شكل 

  (.Kent & Carr, 2001عن )                           
 
                               Superorder: Teleostei  تامة التعظـ :فكؽ رتبة -

(Tel'e-os'tee i) 

(Gr. Teleos, perfect, + osteon, bone) 

مف % 95حكالي )ية تضـ الغالبية العظمى مف االسماؾ العظـ 
كف الييكؿ الداخمي عظمي متاز افراد ىذه المجمكعة بؾم(. مجمكع االسماؾ

. بصكرة تامة، كالجمجمة جيدة التعظـ كتتككف مف عدد كبير مف العظاـ
 :تضـ ىذه المجمكعة العديد مف الرتب مف بينيا

 

 .Barbus spكمثاليا  (Cypriniformes) رتبة الشبكطيات .1
 ، الكطافB. grypus، الشبكط Barbus luteusالحمرم )

 B. xanthopterus البني ،B.sharpeyi. ..كغير ذلؾ .)
 كمثاليا الجرم االسيكم (Siluriformes)رتبة الجرم  .2
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Silurus triostegus  كالجرم االكربيS. glanis...كغير ذلؾ. 

كالبياح  Liza abuني كمثاليا الخش Mugiliformesرتبة البياح  .3
 .كغير ذلؾ... Liza carinataالذىبي 

كيمكف مراجعة أم مصدر كىناؾ العديد مف الرتب المجاؿ لذكرىا ىنا 
. خاص بتصنيؼ االسماؾ لمتعرؼ عمى المزيد

كالبد مف االشارة ىنا الى اف المصادر الحديثة تجمع فكؽ رتبة كمية التعظـ 
طمؽ عمييا حديثة الزعانؼ ة تامة التعظـ ضمف مجمكعة كاحدة مكفكؽ رتب

(Neopterygii) (Nee'op-te-rij'ee-i) (Gr. Neo,new, + 

pteryx,fin or wing) عة اكبر مجمكعة سمكية حيث كتمثؿ ىذه المجمك
. نكع 23600ف تضـ ما يزيد ع

                        Subclass: Sarcopterygii  لحمية الزعانؼ :صنيؼ -
(Sar-cop-te-rij'ee-i) 

(Gr., Sarkos, flesh, + pteryx, fin or wing) 

مزكدة ( المزدكجةؼ الزعاف)تمتاز بككف الزعانؼ فييا  ايضـ اسماؾ 
كالزعنفة الذنبية مف نكع . عضالت تقع ضمف الطرؼبعناصر ىيكمية ك

Diphycercal ( 19-1شكؿ .) مثانات السباحة محكرة الى تراكيب تشبو
تتمثؿ ىذه المجمكعة . االذيف مقسـ جزئيان كالدكرة الدمكية مزدكجة. الرئات

: كىي ضمف رتبتيف ىما( 24-1شكؿ )السمكية بسبعة انكاع 
                          Order: Crossopterygii مفصصة الزعانؼ :رتبة -أ

(Cros-sop-te-rej'ee-ii) 

(Gr. Krossoi, fring or tassrels, + pteryx, fin or wing) 



 

 

الصفات العامة ........................................................الفصل األول

 يف الحبلياتنوتص

 

53 

كىي مجمكعة صغيرة مف االسماؾ التي انقرضت في حقب زمنية  
في عثر عمييا كالتي  Latimeriaمنيا سمكة الالتيميريا  تماضية كبقي

. متر تقريبان  250تصؿ الى  مف المحيط اليندم اعماؽ سحيقة
الذم فص لحمي عند زعانفيا الزكجية ك يمتاز افراد ىذه الرتبة بكجكد 

كالتركيب الداخمي لمزعانؼ فييا اقرب الى  .يحكم جزءان مف ىيكؿ الزعنفة
(. 24-1شكؿ )الى زعانؼ االسماؾ  ااطراؼ رباعية االقداـ منو

 
االسماك لحمية الزعانف  :(24-1)شكل 

(. Kardong, 1998عن ) 
 
 

                                   Order: Dipnoi   االسماؾ الرئكية :رتبة -ب
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 (Gr. Di, two, + pneustikos, of breathing) 

كىي . اكياس السباحة فييا تمثؿ الرئات يمتاز افراد ىذه الرتبة بتف 
متقدـ يظير فيو القكس االبيرم السادس، كيككف  مجيزة بجياز دكراف

شكؿ )تضـ ىذه الرتبة ثالثة اجناس . القحؼ كالعمكد الفقرم ضعيفا التعظـ
: ىي( 1-25

. Neoceratodusالسمكة الرئكية االسترالية 
. Protopterusالسمكة الرئكية االفريقية 

. Lepidosirenالسمكة الرئكية االمريكية الجنكبية 

 
االسماك الرئوية  :(25-1)شكل 

(. Kardong, 1998عن ) 
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                  Superclass: Tetrapoda رباعية االقدام :فوق صنف :ثانياً 
(Tet-ra-po da) 

(Gr. Tetra, four, + pod, foot) 

فقريات تمتمؾ زكجيف مف االطراؼ بدالن مف الزعانؼ التي كانت  
نيا يفتقد االطراؼ خالؿ كلك اف ىناؾ بعضان ـ ، مكجكدة في االسماؾ

كاالفاعي كبعض  Apodaمراحؿ النمك مثؿ البرمائيات عديمة االقداـ 
. السحالي، كما تتحكر االطراؼ في البعض االخر كنمط معيف مف المعيشة

ذات ممرات انفية تكصؿ  كىذه الفقريات .التنفس يتـ عف طريؽ الرئات
رباعية االقداـ  تظير الجمجمة في. التجكيؼ الفمي بالمحيط الخارجي

كتعاني الطبقات السطحية  .في عدد عظاميا مقارنة باالسماؾ اختزاالن كبيران 
كتتحكر اعضاء الحس لمعمؿ ،  مف الجمد تقرنان بدرجات متفاكتة تبعان لمبيئة 

كتبرز الحاجة الى الغدد الفمية لترطيب الطعاـ كالمساىمة في . في اليكاء
. ىضمو

: اصناؼ ىيتضـ رباعية االقداـ اربعة 
 Class: Amphibiaالبرمائيات     :الصنؼ .1

                              (Am-fib'e-a) 

(Gr. Amphi, both or double, + bios, life) 

اطمؽ عمى افراد ىذا الصنؼ بالبرمائيات النيا تمر خالؿ دكرة  
 لمفرد فيو حياتيا بمرحمة يرقة مائية قبؿ تحكليا الى الدكر البالغ الذم يمكف

(. 26-1شكؿ )اف يككف مائيان اك يعيش عمى اليابسة 
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 Caecilianانثى ( 2)انواع من الذيميات ( 1. )انواع من البرمائيات :(26-1)شكل 
انواع من عديمة الذنب ( 3)ممتفة حول بيوضها في جحر لها ( عديمة االقدام)
 Surinamضفدعة سورينام ( ب) Flectonotus pygmaeus( أ)   (القافزات)

frog (ج ) الضفدعة السامةPhyllobates bicolor ( عنHeckman et al., 

2001, Kent, 1972 
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: اآلتيةشترؾ افراد ىذا الصنؼ بالصفات م

الييكؿ الداخمي في الغالب عظمي، كعدد الفقرات يتبايف مف نكع الى  .1
آخر، كاالضالع مكجكدة في البعض منيا كمفقكدة في البعض 

. االخر
النكاع المختمفة سـ متبايف بشكؿ كبير ضمف المجاميع كاشكؿ الج .2

ميز كعنؽ جذع متطاكؿ كرأس مت فيك مككف مف، مف البرمائيات 
 .جسـ مضغكط كرأس ممتحـ مع الجذع كذيؿ متراص مع الجذع اك

، ، كبعضيا يفتقد االطراؼ(Tetrapoda)االطراؼ عادة اربعة  .3
الطراؼ االمامية ا. في الغالب (Webbed feet)كاالقداـ صفاقية 

(Forelimb) تككف في بعض االحياف ىاعادة رباعية االصابع كلكف 
 .خماسية كفي احياف اخرل اقؿ مف اربعة

الجمد اممس كرطب كمزكد بالعديد مف الغدد كبعضيا قد يككف غدد  .4
     .(Poison glands)سامة 

مكجكدة في الغالب  (Chromatophores)كحامالت المكف 
لمبرمائيات قشكر كالتي كانت مكجكدة في االسماؾ كليس  .كمتنكعة

 .ا ادميةقشكر كالتي تككف جمكدىا ذاتباستثناء البعض منيا 

الفـ كاسع في الغالب كاالسناف صغيرة تكجد في الفؾ االعمى فقط اك  .5
تفتحاف في  (Nostrils)في كال الفكيف، كلمبرمائيات فتحتاف شميتاف 

 .الجزء االمامي مف التجكيؼ الفمي
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قد الرئات في بعض د تؼؽ، ك(Lungs)التنفس بكاسطة الرئتيف  .6
بيذه  الجمد كالخياشيـكما يقـك  ،( ذيميةاؿبرمائيات مف اؿ )السممندرات

فتما اف تعمؿ بشكؿ منفصؿ  الميمة في البعض كىذه اذا ما عممت
اك متحد مع عمؿ الرئات، اضافة الى الخياشيـ الخارجية 

(External gills)  اعضاء التنفس الرئيسة في االطكار التي تمثؿ
. قد تبقى طيمة حياة الحيكاف كتعضاء تنفسكالتي  اليرقية،

كالدكرة  ، (أذينيف كبطيف كاحد)القمب مؤلؼ مف ثالث ردىات  .7
(. دكرة جيازية كدكرة رئكية)الدمكية مزدكجة 

 .البرمائيات متغيرة درجة الحرارة .8

تكسطة الجياز االبرازم يتتلؼ مف زكج مف الكمى الـ .9
(Mesonephric kidneys). 

االجناس منفصمة كاالخصاب غالبان داخمي في السممندرات  .10
في حيف يككف في ، Caeciliansكالبرمائيات مف عديمة االقداـ 
. (Toads)كالعالجيـ  (Frogs)الغالب خارجي في الضفادع 

كالبرمائيات في الغالب بيكضة كنادران ماتككف بيكضة كلكدة، كالبيضة 
كليا غالؼ  (Mesolecithal)برمائيات تككف متكسطة المح في اؿ

. التينيمج
: يضـ صنؼ البرمائيات ثالث رتب ىي

                                       Order: Apodaعديمة االقداـ   :الرتبة -أ
(A-po-da) 
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(Gr. A, without, + pod, foot) 

عارية  االفاعي اؿ كتسمى ايضان شبييات االفاعي أك
               (Gymnophiona) (Jim'no-fy'o-na) 
 (Gr. Gymnos, naked, + ophineos, of a snake) 

يمتمؾ  ، كتضـ الرتبة برمائيات ذات اجساـ ثعبانية، تفتقد االطراؼ 
الذيؿ قصير اك . بعض افرادىا قشكر ادمية كتمؾ التي كانت في االسماؾ

تتمثؿ الرتبة بستة عكائؿ ك . فقرة 285-95العمكد الفقرم مككف مف . مفقكد
. Caecilianنكع، مثاليا  160جنس كحكالي  34
                                        Order: Urodelaالذيميات    :الرتبة -ب

(Yu'ro-dee'la) 

(Gr., Oura, tail, + delos, visible) 

 Salamanders and Newtsتضـ انكاع السممندرات كالنيكتات 
الجمد اممس فاقد . تميز افرادىا بككف الجسـ متميز الى رأس كجذع كذنبكم

الفـ كاسع . ليا زكجيف مف االطراؼ القصيرة المتساكية في الطكؿ. لمقشكر
الخياشيـ تمثؿ اعضاء التنفس الرئيسة في . كتتكزع االسناف فيو عمى الفكيف

. االنكاعتفي خالؿ التحكؿ في اغمب االدكار اليرقية اال انيا تخ
 ،كمف االنكاع التي تبقى محتفظة بالخياشيـ الخارجية عند البمكغ 

تضـ ىذه . Necturus maculosus  (Mud puppy)حفار الطيف 
جنس، كمف االنكاع العراقية الشائعة  51نكع ضمف  300الرتبة حكالي 

Neurergus crocatus crocatus .
                                         Order: Salientiaالقافزات  :الرتبة -ج
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(Say'lee-ench'e-a) 

(L. Saliens, leaping, + tia, suffix) 

 Anuraكتسمى ايضان عديمة الذنب 
(An-oura) 

(Gr. An, without, + oura, tail) 

. بتنكاعيا المختمفة (Toads)كالعالجيـ   (Frogs)تضـ الضفادعكىي 
ر يككف فيو الرأس كالجذع كقصي متاز افراد ىذه الرتبة بجسـ عريضكم

الفقرات الذنبية تمتحـ مككنة العصعص )كالذنب مفقكد ، ممتحميف
Urostyle .) تمتمؾ زكجيف مف االطراؼ، الخمفية منيا افضؿ نمكان مف

تنعدـ في البالغيف مف افرادىا . االمامية كتساعد افراد ىذه الرتبة عمى القفز
جنس  301عائمة تضـ  21الرتبة بػ تتمثؿ . الخياشيـ كيككف التنفس رئكم

: نكع، كمف اشير االنكاع العراقية 3450كحكالي 
Rana ridibunda ridibunda Oakkas 

Hyla arborea savignyi Audouin 

Bufo viridis viridis laurenti 
 Class: Reptiliaالزكاحؼ    :الصنؼ .2

                                  (Rep-til'e-a) 

(L. Repere, to creep) 

التي تميزت بتمتالؾ  (Amniota)تعد الزكاحؼ اكلى السمكيات  
، كىي اكؿ الفقريات التي تركت الماء (Amniotic egg)البيضة االمنيكتية 

تظير انكاعيا (. جميع مراحؿ حياتيا خارج الماء)الى اليابسة بشكؿ كامؿ 
: اختالفات مظيرية كبيرة برغـ اشتراكيا بصفات عديدة منيا
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فبعضيا ذات  ،يظير الجسـ تباينان في الشكؿ ضمف االنكاع المختمفة .1
كيغطى الجسـ . اجساـ اسطكانية طكيمة كاخرل ذات اجساـ عريضة

بييكؿ خارجي يتمثؿ بحراشؼ بشرية، كفي بعض االنكاع ىناؾ 
(. 27-1شكؿ )صفائح ادمية المنشت اضافة الى الحراشؼ البشرية 

 .الغدد الجمدية الجمد جاؼ كحرشفي كيندر كجكد .2

تمتمؾ زكجيف مف االطراؼ القصيرة خماسية االصابع كىي متكيفة  .3
لمتسمؽ كالركض كالتجذيؼ، كتككف مفقكدة في االفاعي كبعض 

 .السحالي

التنفس بكاسطة الرئتيف كتستخدـ االضالع في سحب اليكاء الييا،  .4
في بعض كما كقد تساىـ منطقة المجمع في عممية التنفس 

 .الزكاحؼ

لؼ القمب مف ثالثة ردىات باستثناء التماسيح حيث يتتلؼ فييا يتت .5
 .مف اربعة ردىات

االناث  كالبيكض التي تضعيا. االجناس منفصمة كاالخصاب داخمي .6
 .كاالغشية الجنينية مكجكدة، تحاط بغالؼ جمدم اك كمسي

: اآلتيةيضـ صنؼ الزكاحؼ الرتب 
                                      Order: Testudinesالسالحؼ   :الرتبة -أ

(Tes-tu'din-eez) 

(L. Testudo, tortoise) 

كالسالحؼ المائية  (Tortoise)تضـ ىذه الرتبة سالحؼ اليابسة  
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(Turtles)  قصير كىي تمتاز بتف جسميا . نكع 330ضمف مايقرب مف
كىك محاط بصندكؽ عظمي مؤلؼ مف صفائح  .كعريض نسبيان كينتيي بذيؿ

اة مف الخارج بحراشؼ بشرية، القسـ الظيرم منو يعرؼ بالدرع ادمية مغط
(Carapace)  كالبطني بالصدار(Plastron) كيربط بينيما درع حافي 

(Marginal carapace) .تمتحـ الفقرات . كالفككؾ عديمة االسناف
االطراؼ خماسية االصابع كقد تتحكر في بعض . كاالضالع مع الدرع

يكجد في العراؽ عدة انكاع مف السالحؼ . ذيؼاالنكاع البحرية الى مجا
: منيا

Clemmys caspica caspica (Gmelin) 

Testudo graeca ibera Pallas 

Trionyx euphraticus (Daudin) 

Eretmochelys imbricate bissa (Ruppell) 

 

                                   Order: Squamataالحرشفيات    :الرتبة -ب
(Sq'ua-ma'ta) 

(L.Squamatus, scaly, + ata, characterized by) 

يمتاز افراد ىذه الرتبة بككف الجسـ فييا مغطى بالحراشؼ البشرية،  
. المخرج فييا بشكؿ شؽ مستعرض. كقد تكجد حراشؼ ادمية تحت البشرة

: تضـ ىذه الرتبة العظايا كاالفاعي ضمف رتيبتيف ىما
                          Suborder: Lacertilia  العظايا اك السحالي :الرتيبة -

(Lay-sur-till'ee-uh) 

(L.Lacerta, lizard) 

Sauria 
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اك 
(Sawr'e-a) (Gr. Sauros, lizard) 

متاز افراد ىذه المجمكعة بجسميا االسطكاني كامتالكيا زكجيف مف م 
ليا جفناف متحركاف كغشاء . االطراؼ خماسية االصابع عدا البعض منيا

. كنصفي الفؾ االسفؿ ممتحماف. (Nictitating membrane)رامش 
 3300تتمثؿ الرتيبة بحكالي . كتكجد عمى جانبي الرأس فتحة اذنية خارجية

: نكع مف بينيا
Gymnodactylus scaber 

Hemidactylus flaviridis 

 

                      Suborder: Serpentes (Ophidia)االفاعي    :الرتيبة -

(Sur-pen'tes) 

(L. Serpere, to creep) 

 عديمة زكاحؼ ذات اجساـ اسطكانية متطاكلةرتيبة االفاعي تضـ  
 Boa constractureاالطراؼ باستثناء القميؿ منيا مثؿ البكاء المتقمصة 

الفككؾ مرنة االتصاؿ كالمساف . االذف الخارجية مفقكدة. Pythonكالبايثكف 
تتمثؿ الرتيبة بحكالي  .مختزلة اك مفقكدةالرئة اليسرل . مشطكر كمتحرؾ

 Coluberكمف االنكاع الشائعة في العراؽ االفعي المرقطة  .نكع 2300

ventromaculatus .
              Order: Rhynchocephaliaالزكاحؼ خطمية الرأس  :الرتبة -ج

(Ri'ko-se-fay'le-a) 

(Gr. Rhynchos, snout, + kephale, head) 
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                                  Sphenodonta كتسمى ايضان 

(Sfen'o-don'tuh) 

(Gr. Sphen, wedge, + dontos, tooth) 

تضـ زكاحؼ منقرضة في الغالب كبقى منيا فقط مايعرؼ بالمتحجر  
الذم تكجد منو  Sphenodon punctatum (Tuatara)( تكاتارا)الحي 

بتف فقراتو محدبة الكجييف  احؼىذا الز كيمتاز .اعداد قميمة في نيكزيمندا
(Biconcave)  كالعظـ المربعي(Quadrate)  غير متحرؾ، كامتالكو

بشكؿ شؽ  تككف ، كفتحة المخرج (Parietal eye)عيف جدارية 
. مستعرض

                        Order: Crocodilia(    المدرعات)التماسيح  :الرتبة -د
(Crok'uh-dil'ee-uh) 

(L. Crocodilus, crocodile) 

تضـ زكاحؼ تمتاز بككف الجمجمة فييا متطاكلة، كالمناخر طرفية،  
الجمد سميؾ كذك صفائح . (Secondary palate)كيكجد فييا حنؾ ثانكم 

 كىي ذات .لظيرم كالبطنيعظمية تحت الحراشؼ المتقرنة في الجانب ا
اعية فرباالمامية خماسية االصابع اما الخمفية  ، زكجيف مف االطراؼ

العيكف . القمب فييا مؤلؼ مف اربعة ردىات. كاالصابع مزكدة بصفاؽ
. كالمناخر كاالذاف تقع عمى خط مستقيـ، كالغشاء الطبمي محمي بطية جمدية

تتمثؿ الرتبة بخمسة . الذيؿ مضغكط جانبيان كفتحة المخرج بشكؿ شؽ طكلي
الذم  (Cayman)كعشركف نكعان، مثاليا التماسيح كالقاطكر كالكايماف 

. الذم يعيش في اليند (Gavial)يعيش في امريكا الجنكبية كالغافياؿ 
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. زواحف مختمفة :(27-1)شكل 

. أنواع من الزواحف الموجودة االن( أ) 
. زواحف منقرضة (ب) 
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                                     Class: Avesالطيكر       :الصنؼ .3

(Ay'veez) 

(L. Pl.of avis, bird) 

: يتتييضـ فقريات ثابتة الحرارة تمتاز بما 
كالعنؽ  .لشكؿ مؤلؼ مف رأس كعنؽ كجذع كذنبالجسـ مغزلي ا .1

. يككف طكيالن بشكؿ اليتناسب كحجـ الجسـ في الغالب
تمتمؾ زكجيف مف االطراؼ، االمامية منيا عادة متكيفة النجاز فعؿ  .2

مكيفة لمجثـك  فمنيا، الخمفية تظير العديد مف التكيفاتالطيراف ك
(Perching)  كمنيا لممشي كثالثة لمسباحة(Swimming)  كاالقداـ

 .في الغالب رباعية االصابع

عدا االطراؼ  (Feathers)الجمد رقيؽ نسبيان كالجسـ مغطى بالريش  .3
الخمفية حيث تكجد حراشؼ بشرية تشابو تمؾ التي كانت مكجكدة في 

 .الزكاحؼ، كالغدد الجمدية نادرة الكجكد

عظاـ الجمجمة ممتحمة كتكجد . لييكؿ متعظـ كميان كالعظاـ مجكفةا .4
كالفككؾ مؤطرة بغالؼ ،  (Occipital condyle)لقمة قفكية كاحدة 

. كاالسناف مفقكدة في الطيكر الحديثة (Beak)متقرف مككنة المنقار 
نامي بشكؿ  (Sternum)القص . االضالع مزكدة بنتؤات لمتقكية

في االذف الكسطى ( مفرد)اؾ عظـ كاحد جيد، كالذيؿ قصير، كىف
(Middle ear). 
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زكجان مف االعصاب  12كجد الجياز العصبي نامي بشكؿ جيد كم .5
 .القحفية

 (Aortic arch)القمب مؤلؼ مف اربعة ردىات كالقكس االبيرم  .6
 .االيمف فقط مكجكد

 .ثابتة درجة الحرارة .7

اـ يمحؽ الجياز التنفسي يتتلؼ مف رئتيف صغيرتيف اسفنجيتي القك .8
تمتد بيف االحشاء  (Air sacs)بيما جياز مف االكياس اليكائية 

صندكؽ الصكت تعرؼ ب  (Syrinx)كتكجد حنجرة صكتية . كالييكؿ
(Voice box)  عند منطقة اتصاؿ الرغامى(Trachea)  مع

 .(Bronchi)القصبات 

 الجياز االبرازم يتتلؼ مف زكج مف الكمى البعدية .9
 (Metanephric kidney) م المجمع، كليس كالحالباف يفتحاف ؼ

 (Uric acid)كالبكؿ يحكم حامض اليكريؾ ، ىناؾ مثانة بكلية
 .بشكؿ رئيسي

االجناس منفصمة كاالعضاء التناسمية مزدكجة كىي في الغالب  .10
 (Copulatory organ)تفتقد اعضاء الجماع الخارجية عند الذكر 

 .عدا في البط كالكز

كالبيكض تحكم ، (Internal Fertilization)االخصاب داخمي  .11
 Hard)كىي محاطة بقشرة كمسية صمبة  .كمية كبيرة مف المح

calcareous) كتكجد اغشية جنينية اثناء النمك الجنيني. 



 

 

الصفات العامة ........................................................الفصل األول

 يف الحبلياتنوتص

 

68 

رتبة  30نكع مكزعة ضمف اكثر مف  9600يضـ صنؼ الطيكر اكثر مف 
. كفيما ياتي ايجازان لمجاميع الطيكر المختمفة

 Subclass: Archaeornithes    ةالطيكر القديـ :ؼالصف -
                   (Ar'ke- or'ni-theez) 

(Gr. Archaios, ancient, + ornis, ornithos, bird) 

 (Jurassic period)يضـ طيكر ظيرت خالؿ الفترة الجكراسية  
المبكرة، كىي تظير  (Cretaceous period)المتتخرة كالفترة الطباشيرية 

( الطائر القديـ)البدائية كمف امثمتيا المجنح القديـ  العديد مف الصفات
Archaeopteryx       (28-1شكؿ .)

 Subclass: Neornithesالطيكر الحديثة   :ؼالصف -
                     (Ne-or'ni-theez) 

(Gr. Neos, new, + ornis, bird) 

 يضـ طيكر بعضيا انقرض منذ فترة زمنية قديمة كالغالب انيا تعيش 
بتف القص فييا نامي  ىذه الطيكر كتمتاز .االف ممثمة بالعديد مف المجاميع

، كالذيؿ مختزؿ، كبعض (Keeled sternum)بشكؿ جيد كعادة جؤجؤم 
 ظيرت ىذه المجمكعة في. تمتحـ معان  (Metacarpals)عظاـ رسغ اليد 

. حتى الفترة الحديثةاستمرت الفترة الطباشيرية ك
: اآلتيةثة المجاميع يضـ صنيؼ الطيكر الحدم

                         Superorder: Paleognathaeقديمة الفككؾ  :فكؽ رتبة
(Pal-eo-gna-thae) 

(Gr. Palaios, ancient, + gnathos, jaw) 
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 .Archaeopteryxالمجنح القديم  :(28-1)شكل               
 
كالبعض االخر كالذم  (Ratites)طيكر حديثة بعضيا مسطحة القص  

: يمثؿ الغالبية يككف ذك قص جؤجؤم كتضـ ىذه المجمكعة الرتب اآلتية
                                 Order: Struthioniformes   النعاـ :الرتبة -أ
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(Stroo'thi-on-i-for'meez) 

(L. Struthio, ostrich, + forma, form) 

 Struthioالطيراف كمثاليا  يضـ طيكر كبيرة غير قادرة عمى 

cametus (النعامة االفريقية ) ىا متر ككزف 2.4الىكالتي قد يصؿ طكليا
غير متساكية في  (Toes)القدـ فييا مزكدة بتصبعيف . كغـ 135 الى

الحجـ مغطاة بكسادة بما يمكف الطير مف التنقؿ السريع عمى االرض 
. الرممية

                                        Order: Rheiformes  الريا :الرتبة -ب
(Re'i-for'meez) 

(Gr. Mythology, rhea, mother of zeus, + form) 

تكجد في  .الطيكر غير القادرة عمى الطيراف تتمثؿ الرتبة بنكعيف مف
. جنكب امريكا كعادة يطمؽ عمييا بالنعامة االمريكية

                              Order: Casuariiformes   الكازكارم :الرتبة -ج
(Kazh'u-ar'ee-i-for'meez) 

(N.L. Casuarius, type genus + form) 

تكجد  .تتمثؿ الرتبة بتربعة انكاع مف الطيكر غير القادرة عمى الطيراف 
في استراليا كغينيا الجديدة كفي بعض الجزر االخرل، كقد يصؿ ارتفاع 

. Cassowariesك  Emusمتر كمثاليا  1.5بعضيا الى 
                       Order: Apterygiformes    عديمة االجنحة :الرتبة -د

(Ap'te-rij'i-for'meez) 

(Gr.a, not, + pterys, wing, + form) 

حجميا  .كتضـ ثالثة انكاع مف الطيكر غير القادرة عمى الطيراف 
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ا كبيرة بالنسبة اجنحتيا مختزلة بشكؿ كبير، كبيكضو كيقارب حجـ الدجاج 
. Kiwis، مثاليا الكيكم ، تكجد في نيكزلندا لحجميا

                       Order: Tinamiformes  جؤجؤية القص :الرتبة -هـ
(Tin-am'i-for'meez) 

(N.L. Tinamus, type genus, + form) 

تتمثؿ الرتبة بستيف نكعان مف الطيكر التي تعيش في كسط كجنكب  
. Tinamousاليا امريكا، كمث

 Superorder: Neognathaeحديثة الفككؾ   :فكؽ رتبة -
                  (Ne-og'na-theez) 

(Gr. Neos, new, + gnathos, jaw) 

طيكر حديثة ذات اجنحة جيدة النمك تمكنيا مف الطيراف فضالن عف  
. امتالكيا جسـ مرف

: تضـ ىذه المجمكعة العديد مف الرتب منيا   
                Order: Sphenisciformes  (البطريؽ)قصيرة االجنحة  :بةالرت -أ

(Sfe-nis'i-for'meez) 

(Gr. Spheniskos, dim. Of sphen, wedge, form the 

shortness of the wings, + form) 

نكع مف الطيكر البحرية السابحة التي تتكاجد  17تتمثؿ الرتبة بحكالي  
القطبية الجنكبية بشكؿ رئيسي كتتكاجد في جزر  في البحار القطبية كشبو

الذم ( Penguinبنجكيف )كمثاليا البطريؽ  ، (Galapagos)كاالباككس 
يعد مف الطيكر الجؤجؤية التي تستخدـ اجنحتيا كمجاذيؼ لمسباحة بدالن مف 

. استخداميا لمطيراف
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                                            Order: Gaviiforms   :الرتبة -ب
(Gay'vee-i-for'meez) 

(L. Gavia, bird, probably sea mew, + form) 

كىي ذات  .(الغطاسة)تتمثؿ الرتبة بتربعة انكاع مف الطيكر السابحة  
ارجؿ قصيرة، كأجساـ ثقيمة، كتتغذل بشكؿ رئيس عمى االسماؾ كبعض 

 Gavia immerالحيكانات المائية الصغيرة، كمف اشيرىا الغطاس الشمالي 
الذم يكجد بشكؿ رئيسي في المياه الشمالية المريكا الشمالية كاكراسيا 

Eurasia .
                          Order: Podicipediformes الغطاسيات  :الرتبة -ج

(Pod'i-si-ped'i-for'meez) 

(L. Podex, rum, + Pes, pedis, foot) 

 Webbedصفاقية تضـ طيكر غطاسة قصيرة االرجؿ كذات اصابع  

toes.  كىي تتمثؿ بثمانية عشر نكعان منتشرة بشكؿ كاسع في العالـ كمف
. Podilymbus podicepsاكثرىا شيرة 

                             Order: Procellariiformsالقطارس     :الرتبة -د
(Pro-sel-lar'ee-i-for'meez) 

(L. Procella, tempest, + form) 

 Hooked)رتبة طيكر بحرية ذات منقار معقكؼ تضـ ىذه اؿ 

beak)  كمنخر انبكبي(Tubular nostril) كيصؿ امتداد الجناح في ،
يكجد منيا حكالي  .ر، كتعد مف اكبر الطيكر الطيارةمت 3.6 الى بعضيا

،  Albatrossesمثاليا . نكع مكزعة في انحاء مختمفة مف العالـ 100
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Fulmar ،Petrels  كShearwaters .
                            Order: Pelecaniformes   البجعيات :الرتبة -هـ

(Pel-e-can-i-for'meez) 

(Gr. Pelekan, pelican, + form) 

 .يب تخزف فيو االسماؾ التي تتكمياتضـ طيكر اكمة اسماؾ تمتمؾ ج 
نكع مكزعة في  55يكجد منيا حكالي  .كاقداميا رباعية االصابع صفاقية

مثاليا البجع . ء مختمفة مف العالـ كتتركز في المناطؽ االستكائيةانحا
Pelicans ،Cormorant ،Gannets ،Boobies كغيرىا .

                 Order: Ciconiiforms   المقالؽ :الرتبة -و
(Si-ko'nee-i-for'meez) 

(L. Ciconica, stork, + form) 

يش بشكؿ مجاميع اك طيكر ذات عنؽ طكيؿ كارجؿ طكيمة، كعادة تع
نكع مكزعة حكؿ العالـ مف بينيا المقمؽ  90مستعمرات، كتتمثؿ بحكالي 

Stork  كالفالمنككFlamingo كغيرىا .
                               Order: Anseriformes     الكزيات :الرتبة -ز

(An'ser-i-for'meez) 

(L. Anser, goose, + form) 

كالذم تككف  (Broad Bills)منقار كاسع  افراد ىذه الرتبة ذات 
نكع مكزعة حكؿ  150بحكالي االقداـ صفاقية، كتتمثؿ . مرشحة حافتو
. كغيرىا (Geese)كالكز  (Ducks)كمثاليا البط ، العالـ

                              Order: Falconiforms    الصقريات :الرتبة -ح
(Fal'ko-ni-for'meez) 
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(L. Falco, falcon, + form) 

، (النظر)تضـ طيكر مفترسة قكية في طيرانيا كمقتدرة في الرؤيا  
 (Eagle)مثاليا النسر . نكع مكزعة حكؿ العالـ 270كتتمثؿ بحكالي 

. كغيرىا (Falcon)كالصقر 
                                  Order: Galliformes  الدجاجيات :الرتبة -ط

(Gal'li-for'meez) 

(L. Gallus, cock, + form) 

متاز افرادىا بككنيا كم. نكع مكزعة حكؿ العالـ 250الي تضـ حك 
ذات منقار قكم كارجؿ ثقيمة كاعشاشيا ارضية، مثاليا الدجاج المنزلي 

(Domestic fowl)  كالديؾ الركمي(Turkeys) كغيرىا .
                                        Order: Gruiformsالرتبة           -ي

(Groo'i-for'meez) 

(L. Grus, crane, + form) 

نكع منيا  215تضـ طيكر تتكاثر في مناطؽ االىكار ممثمة بحكالي  
Cranes  كRails  كCoots كغيرىا .

                                     Order: Charadriiformes     :الرتبة -ك

(Ka-rad'ree-i-for'meez) 

(M.L. Charadrius, genus of plovers, + form) 

كىي طيكر  .نكعان مكزعة حكؿ العالـ 330تتمثؿ الرتبة بحكالي  
 Gullsتعيش في الشكاطيء كتمتاز بقدرتيا القكية عمى الطيراف، منيا 

. كغيرىا Ploversك  Wood cockك  Oyster catchersكصياد المحار 
                              Order: Columbiformes  الحماميات :الرتبة -ل
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(Co-lumbi for'meez) 

(L. Columba, dove + form) 

 تمتاز .نكع مكزعة حكؿ العالـ بشكؿ كاسع 290تتمثؿ الرتبة بحكالي 
 ابتف العنؽ فييا قصير، ككذلؾ االرجؿ، كالمنقار يككف اسطكاني الحماميات

.   Pigeonمثاليا انكاع الحماـ . اقصير
                                Order: Psittaciformes   كاتالببغا :الرتبة -م

(Sit'ta-si-for'meez) 

(L. Psittacus, parrot, + form) 

نكع تتكزع ضمف المناطؽ الدافئة،  320تتمثؿ ىذه الرتبة بحكالي  
مثاليا الببغاء . كتمتاز بتف المنقار العمكم فييا متحرؾ كالمساف لحمي

(Parrot) .
                           Order: Musophagiformes اكمة المكز :الرتبة -ن

(My'-so-fa-ji- for'meez) 

(L. Musa, banana, + Gr. Phago, to eat, + form) 

تضـ طيكر متكسطة الى كبيرة الحجـ تعيش في الغابات الكثيفة اك  
. كمدكر المنقار فييا ممكف بالكاف براقة، كالجناح قصير. في حافات الغابات

. تتمثؿ بستة انكاع تعيش في افريقيا كىي
                                         Order: Cuculiformes   :الرتبة -س

(Ku-koo'li-for'meez) 

(L. Cuculus, cuckoo, + form) 

تمتاز بككنيا . نكع مكزعة حكؿ العالـ 150تتمثؿ الرتبة بحكالي  
، مف اشير انكاعيا ذات المنقار االسكد طيكر صغيرة ذات مناقير ممكنة
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(Black billed cuckoo)  كذات المنقار االصفر(Yellow billed 

cuckoo) .
                                Order: Strigiformes       االبكاـ :الرتبة -ع

(Strij'i-for'meez) 

(L. Strix, screech owl, + form) 

مف الطيكر الميمية المفترسة نكع  135تضـ الرتبة حكالي  
(Nocturnal predator). مثاليا . كىي ذات عيكف كبيرة كطيراف صامت

. البـك
                                     Order: Caprimulgiformes :الرتبة -ف

(Kap'ri-mul'ji-for'meez) 

(L. Caprimulgus, goatsucker, + form) 

كىي طيكر ذات  .مكزعة حكؿ العالـنكع  95بحكالي  تتمثؿ الرتبة 
ك  .Antrostomus spمثاليا  .ارجؿ صغيرة كضعيفة كفـ كاسع

Chordeiles minor  .
                           Order: Apodiformes   عديمة االقداـ :الرتبة -ص

(Up-pod'i-for'meez) 

(Gr. Apous, footless, + form) 

كىي طيكر . زعة حكؿ العالـنكع مك 400تتمثؿ الرتبة بحكالي  
ك  Swiftsمثاليا . صغيرة ذات ارجؿ قصيرة كاجنحة سريعة الضربات

Humming birds .
                           Order: Coliiformesالنقار االخضر      :الرتبة -ق

(Ka-ly'i-for'meez) 
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(Gr. Kolios, green wood pecker, + form) 

مف الطيكر الصغيرة التي تتكاجد في جنكب  تتمثؿ الرتبة بستة انكاع 
. (Mouse-Birds)مثاليا الطيكر الجرذية . افريقيا

                                          Order: Trogoniformes  :الرتبة -ر

(Trogo'i-for'meez) 

(Gr. Trogon, gnawing, + form) 

في المناطؽ نكع مف الطيكر المتكاجدة  35تتمثؿ الرتبة بحكالي  
. Trogonsمثاليا  .ممكنة ذات ذيؿ طكيؿ الدافئة، كىي طيكر

                            Order: Coraciiformes   الشقراقيات :الرتبة -ش

(Ka-ray'see-i-for'meez) 

(N.L. Coraciiform, + Gr. Korakias, akind of raven, + 

form) 

كؿ العالـ، منيا ممؾ السمؾ نكع مكزعة ح 200تتمثؿ الرتبة بحكالي  
(King fisher) قار فكمتقرف الـ(Hornbills) .

                           Order: Piciformesنقارات الخشب       :الرتبة -ت

(Pis'i-for'meez) 

(L. Picus, wood pecker, + form) 

يرىا متاز بمناؽت .نكع مكزعة حكؿ العالـ 380بحكالي تتمثؿ الرتبة  
. لمخمؼ االماـ كاخراف متجيافالى  تخصصة، كليا اصبعاف متجيافالـ

. (Woodpeckers)، نقارات الخشب Toucansمثاليا 
                             Order: Passeriformesالعصفكريات   :الرتبة -ث

(Pas'er-i-for'meez) 

(L. Passer, sparrow, + form) 
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نكع  5000متضمنة  ، يكرمف الط% 60تمثؿ ىذه الرتبة حكالي  
. جيدة النمك (Syrinx)عائمة، معظميا تمتمؾ حنجرة صكتية  56ضمف 

ك  Warblersمثاليا . عمى السيقاف (Perching)اقداميا مكيفة لمجثـك 
Meadowlark كغيرىا .

 

 Class: Mammaliaالمبائف  :الصنؼ .4

                                   (Ma-may'lee-a) 

(L. Mamma, breast) 

تشير دراسة المتحجرات الى اف اصؿ المبائف متتتٍت مف مجمكعة  
، كتضـ ىذه المجمكعة المبائف  (Synapsid)السمكيات متحدة القكس 

كاسالفيا التي تتميز الجمجمة فييا بكجكد زكج مف الفتحات تمتصؽ بيا 
. عضالت الفككؾ

اف االفراد االكلى لمتحدة القكس تشعبت الى عكاشب  
(Herbivores)  كلكاحـ(Carnivores)  يطمؽ عميياPleycosaus 

(Gr. Pelyx, basin,+sauros, lizard) ( 29-1شكؿ .) كلقد ظيرت
 (Permian period)اكلى افراد ىذه المجمكعة خالؿ الفترة البرمية 

المبكرة، ككانت تشابو العظايا، كىي ليست ذات عالقة كثيقة بالعظايا 
. Diapsidsية القكس الحديثة التي ىي مف ثنائ

 Triassicنياية الفترة الترياسية  كلى التي ظيرت كالمبائف اال 

period فييا كتمتاز بتف القحؼ ، كانت صغيرة تشبو الجرذ في الحجـ
كىي ثنائية المجمكعة السنية  .متكسع، كالفككؾ مصممة لمقضـ
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(Diphyodont).  عميو ككانت ىذه المبائف متميزة بكجكد الشعر الذم ترتب
كاشرت المبائف االكلى في منتصؼ الفترة . كجكد الغدد الدىنية كالعرقية

مميكف سنة تنكع عظيـ، اال انو افضؿ اشعاع تطكرم  150الترياسية قبؿ 
الفترة الطباشيرية  ك Cenozoicخالؿ الحقبة الحديثة  ليا لمبائف حصؿ

Cretaceous period يادة ىا بزحيث ازدىرت المبائف كتميزت في معيشت
كظير خالؿ تمؾ الفترة السمؼ الذم انحدرت منو  .حجميا كتتقمميا لمبيئة

. (Placental mammals)( السخدية)المبائف المشيمية 
تتصؼ المبائف بصفات متميزة كمتخصصة تميزىا عف غيرىا مف  
:- لفقريات كمف بيف ىذه الصفات ما ياتيا

مناطؽ الجسـ بالشعر ضمف االنكاع المختمفة كضمف  الجسـ مغطى  .1
. كبدرجات متفاكتة المختمفة لنفس النكع

كالغدد  (Sweat glands)الجمد غني بالغدد مثؿ الغدد العرقية  .2
 Mammary)كالغدد المبنية  (Sebaceous glands)الدىنية 

glands) كغيرىا. 

كسقؼ  (Occipital condyles)الجمجمة مزكدة بمقمتيف قفكيتيف  .3
االذف الكسطى مزكدة بثالث ، ك(Secondary palate)ثانكم 

 ,Malleus)ىي المطرقة كالسنداف كالركاب  Ossiclesعظيمات 

Incus, Stapes) سبع فقرات عنقية  كالرقبة ذات(Cervical 

vertebrae)  عدا القميؿ منيا مثؿ الدرداء كالخيالنيات، كعظاـ
 .(Fused pelvic bones)الحكض ممتحمة 
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 (Diphyodont)جمكعة السنية الفـ ذك اسناف مف نكع ثنائية الـ .4
 .(Permanentكدائمية  Milk or Deciduousاسناف لبنية )

تختمؼ في التركيب في الغالب ك (Heterodont)كاالسناف متباينة 
كالكظيفة، كالفؾ االسفؿ يتككف بشكؿ رئيسي مف عظـ متسع ىك 

 .(Dentary)العظـ السني 

ارجية لحمية كىناؾ اذف خ ،متحركة (Eye lids)اجفاف العيكف  .5
(Pinnae). 

تككف مختزلة اك معدكمة في  قد، راؼالطتمتمؾ زكجيف مف ا .6
 ، الماء اكلمحركة عمى اليابسة تبعا كىي مختمفة التكيفات .البعض
 .اليكاء

الدكرة الدمكية مزدكجة، كالقمب مككف مف اربعة ردىات، كالقكس  .7
ء الجيازم االيسر ىك المكجكد، كجسيمات اك كريات الدـ الحمرا

 .عديمة النكاةالناضجة 

كىي تحكم حكيصالت  .الرئة تمثؿ التركيب االساس لمجياز التنفسي .8
(Alveoli). كيكجد  .ة تمثؿ صندكؽ الصكت جيدة التككيفكالحنجر

 .حنؾ ثانكم يفصؿ ممر الغذاء عف ممر اليكاء في الجكؼ الفمي

يفصؿ  (Muscular diaphragm)تمتمؾ حجاب حاجز عضمي  .9
 & Thoracic)الى جزء صدرم كآخر بطني الجكؼ الجسمي 

abdominal cavties) .
 ،(Metanephros)الجياز االبرازم يتككف مف كمية بعدية  .10
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. (Urinary bladder)كالحالب في الغالب مفتكح الى مثانة بكلية 
لمبائف في اكيكجد  ،الدماغ نامي بشكؿ جيد كخصكصان قشرة الدماغ .11

 .زكجان مف االعصاب القحفية 12

كىناؾ ، (Monotremata)جمع مكجكد في كحيدة المسمؾ الـ .12
في الغالبية  ينعدـ (Marsupialia)مجمع ضحؿ في الكيسيات 

 .العظمى في المبائف

كىي تمتمؾ اعضاء جماع  .كاالخصاب داخمي، االجناس منفصمة .13
 .(Uterus)البيكض المخصبة تنمك في الرحـ . ذكرية خارجية

في احادية المسمؾ كمختزالن في  يككف مفقكدان )بسخد الجنيف  تصؿكم
السمي  :الجنيف ىيب كىناؾ ثالثة اغشية جنينية تحيط .(الكيسيات

(Amnion) كالمشيمي ،(Chorion)  كالمقانقي(Allantois) .
مف المفرز اعتمادان عمى الحميب  في مراحمو االكلى كينمك الصغير
 .(Mammary glands)الغدد المبنية 
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لعائمة لمبائن شجرة ا :(29-1)شكل 
 (.Hickman et al., 2001عن )  

 
يضـ صنؼ المبائف العديد مف المجاميع التصنيفية الرئيسة كالثانكية، كفيما 

: يتتي ايجازان لمبعض منيا
 Subclass: Prototheriaالمبائف االكلية  :الصنيؼ -
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                       (Pro'to-thir'ee-a) 

(Gr. Protos, first, + ther, wild animal) 

ظيرت ىذه المجمكعة مف المبائف خالؿ الفترة الطباشيرية  
(Cretaceous period)  كالفترة المبكرة مف الحقبة الحديثة(Cenozoic 

era) كىي ممثمة االف برتبة كاحدة ىي كحيدة  .قد انقرض معظميا  لكف
. المسمؾ

                             Order: Monotremata   كحيدة المسمؾ :الرتبة -أ
(Mon'o- tre'ma- tah) 

(Gr. Monos, single, + trema- hole) 

كاع تتكاجد في تتمثؿ بثالثة اف Oviparousكتضـ لبائف بيكضة  
  (Duck-billed)كاشيرىا ىك منقار البط . كغينيا الجديدة استراليا 

Ornithorhynchus anatinus  (Platypus)  الذم يظير العديد مف
مزكد بنيايات  لطيكر حيث يمتمؾ منقار لحمي يشبو منقار البطصفات ا

ة كالفراد ىذه الرتبة منطؽ .كاالنثى تمتمؾ مبيضان كاحدان كتضع بيكض .حسية
الفتحات البكلية كالتناسمية كالمخرجية، كمف االنكاع االخرل  مجمع تفتح فييا
الذم  .Echidna ،Tachyglossus spآكؿ النمؿ الشائؾ  ،في ىذه الرتبة

يمتاز بامتالؾ خطـ ضيؽ كطكيؿ متكيؼ لمتغذية عمى النمؿ الذم يمثؿ 
(. 30-1شكؿ )غذائو الرئيس 

 
 

 Subclass: Metatheriaالمبائف البعدية    :الصنيؼ -

                      (Met'a-thir'e-a) 
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(Gr. Meta, after, + thir, wild animal) 

ئف الكيسية اك الكيسيات كىي لبائف تتمثؿ برتبة كاحدة ىي المبا 
Marsupial mammals .

 

 
. آكل النمل الشائك( ب)منقار البط, ( أ. )المبائن وحيدة المسمك :(30-1)شكل 

(. Kent & Carr, 2001عن )
 

                                    Order: Marsupialia  الكيسيات :الرتبة -أ

(Mar-su'pe-ay'le-a) 

(Gr. Marsypion, little pouch) 

 فيو تضع Marsupiumكىي لبائف تتميز بتمتالكيا كيس بطني  
ق الكماؿ نمكىا داخؿ يستخدـ ىذا الكيس، كلذلؾ غير مكتممة النمك اصغاره

تتمثؿ ىذه الرتبة بحكالي . حميمات غدد لبنية ذات  حيث يكجد فيو 
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ك نكع تكجد جميعيا في استراليا كيكجد منيا نكع كاحد في امريكا كه 260
Opossum ( 31-1شكؿ .)

 

  
                              اربعة انواع من المبائن الكيسية :(31-1)شكل 

 (.Kent & Carr, 2001عن )                 
 

 Subclass: Eutheriaالمبائف الحقيقية : الصنيؼ  -

                         (Yu-thir'e-a) 

(Gr. Eu, true + ther, wild animal) 

يطمؽ عمييا ، المبائف السخدية  Viviparousكيضـ لبائف كلكدة  
Placental mammals .كىي تتمثؿ بالعديد مف الرتب :

                                 Order: Insectivoraآكمة الحشرات : الرتبة -أ

(In-sec-tiv'o-ra) 
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(L. Insectum, an insect, + vorare, to devour) 
  كىي لبائف كاسعة االنتشار .ف تمثؿ الحشرات الغذاء االساسي لياكتضـ لبائ

خطـ حاد كتتمثؿ بحكالي  ، تمتاز بتف لياتقضي معظـ حياتيا تحت االرض
(. 32-1شكؿ ) (Hedgehogs)، مف اشيرىا القنفذ نكع 419

 

 
 

(Kent & Carr, 2001    عن. )اربعة انواع من آكمة الحشرات :(32-1)شكل  
 
                                Order: Chiropteraاالجنحة   يدكية :الرتبة -ج

(Ky-rop'ter-a) 

(Gr. Cheir, hand, + pteron, wing) 

تضـ ىذه الرتبة انكاع الخفافيش التي تعد المبائف الطائرة الحقيقية  
، حيث تستطيؿ ىا تتمثؿ بتحكر في الطرؼ االماميفيالكحيدة، كاالجنحة 
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االصبع كيمثؿ . غشاء جمدم يستخدـ لمطيرافبكتدعـ  (5-2)االصابع 
(. 33-1شكؿ ) Clawبمخمب  اكمزكد االذم يككف قصير،  االبياـ االكؿ

فمنيا ، كبيران في الحجـ كطبيعة المعيشة تظير الخفافيش تباينان  
، Pteropusمتر كما ىك الحاؿ في  1.5-1.2الى  مايصؿ مع الجناح 

لبعض االخر عمى الحشرات كبعضيا مفترس كبعضيا يتغذل عمى الفكاكو كا
. نكع 300كتتمثؿ الرتبة بحكالي . Desmodusمثؿ الخفاش الماص لمدـ 

 

 
 

(. الخفاش)االجنحة يدوية  :(33-1)شكل 
                        Order: Primates(   المقدمة)ئيسة المبائف الر :الرتبة -د

(Pry-may'teez) 

(L. Prima, first) 

ق الرتبة حيكانات تقع في المقدمة بالنسبة لممممكة الحيكانية تضـ ىذ 
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. ككنيا تمتمؾ دماغ جيد النمك كخصكصان نصفي كرة المخ جيدم التككيف
كيبدك انيا انحدرت مف لبائف  (Arboreal)الكثير مف انكاعيا شجرية 

. شجرية اكمة الحشرات
لبان ما تنتيي متاز افراد ىذه الرتبة بتف اطرافيا خماسة االصابع كغام 

كتنتيي في البعض بالمخالب  ،(Flat nails)االصابع بتظافر مسطحة 
(Claws).  الجسـ فييا مغطى بالشعر كميان كيستثنى مف ذلؾ االنساف الذم

يفتقد افراد ىذه الرتبة الى  .يكجد الشعر في جمده بدرجة اقؿ مف غيره
تتمثؿ الرتبة . (Hoofs)كالحكافر  (Horns)كالقركف  (Scales) الحراشؼ
االكلى تدعى ممتفة االنؼ  :برتيبتيف 

 Strepsirhini 

(Strep'suh-ry-nee) (Gr. Strepso`, to turn, twist, rhinos, 

nose) 

. نكع 47تتمثؿ بحكالي  ، ك(34-1شكؿ )
 Haplorhiniاالنؼ ( بسيطة)اما الرتيبة الثانية فتدعى مفردة 

(Hap'lo-ry-nee) (Gr. Haploos, single, simple, + rhinos, 

nose)  
. Humanنكع بضمنيا االنساف  170كتتمثؿ بما يقرب مف 
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 Tarsius-(a).نوعين من المبائن المقدمة من رتيبة ممتفة االنف :(34-1)شكل 

    Lemur (b)( عنKent & Carr, 2001 .)
 

                                         Order: Edentataالدرداء  :الرتبة -هـ

(E'den-ta'ta) 

(L. Edentatus, toothless) 

                                            Xenarthraكيطمؽ عمييا أيضان 
(Zen-nar'thra) (Gr. Xenos, intrusive, + arthron, joint) 

تضـ ىذه الرتبة حيكانات يعيش معظميا كسط امريكا كتتمثؿ بما  
، (Anteater)ىا عديـ االسناف مثؿ اكؿ النمؿ بعض .يقرب مف ثالثيف نكعان 

 Armadilloكبعضيا يمتمؾ اسناف ضعيفة النمك مثؿ حيكاف المدرع 
(. 35-1شكؿ ) Slothكحيكاف الكسالف 
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                                       Order: Pholidotaالقشريات  :الرتبة -و

(Fol'i-do'ta) 

(Gr. Pholis, horny scale, + ata, characterized by) 

ة تنشت مف متقرنة متراكب( حراشؼ )لبائف يغطى الجسـ فييا بقشكر  
عيش افراد ىذه الرتبة في المناطؽ الدافئة مف آسيا م. اندماج حـز مف الشعر

 .Pangolinكافريقيا، مثاليا 

                              Order: Tubulidentataنبيبية االسناف  :الرتبة -ز
(Tu'byu0li-den-ta'ta) 

(L. Tubulus, tube, + dens, tooth) 

شكؿ )كيا خطـ طكيؿ كاسناف ضعيفة النمكتضـ لبائف تمتاز بتمتال 
 .قتناص الحشرات كىك ذك خاصية لزجةكالمساف فييا يستخدـ ال .( 1-35

. الذم يكجد في افريقيا  Aardvarkمف امثمة ىذه الرتبة خنزير االرض 
 

 
 Edentataحيوان المدرع من رتبة الدرداء ( أ. )عين من المبائننو :(35-1)شكل 

(Xenarthra) (ب ) خنزير االرض من رتبة نبيبية االسنانTubulidentata.           
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(. Kent & Carr, 2001عن )
 
                                 Order: Lagomorphaاالرنبيات    :الرتبة -ح 

(Lag'o-mor-fa) 

(Gr. Lagos, hare, + morphe, form) 

يمتمؾ افراد ىذه الرتبة زكجيف مف القكاطع في الفؾ االعمى احدىما  
خمؼ االخر، كيككف الزكج الخمفي عادة اقصر مف االمامي كىي تستمر 

 .كالشفة العميا مشطكرة كتحد تكيفات التغذية .بالنمك طيمة حياة الحيكاف
، كيكجد منيا حكالي عة عالميان كىي مكز .كجميع االرنبيات عشبية التغذية

. نكع 80
                                      Order: Rodentiaالقكارض   :الرتبة  -ط

(Ro-den'che-a) 

(L. Rodere, to gnaw) 

كىي  .مف مجمكع انكاع المبائف% 40قارب ت كؿ القكارض نسبةتش 
ك طيمة ستمر بالنـتمتاز بتمتالكيا زكج مف القكاطع في كال الفكيف كالتي ت

. Diastemaاما االنياب فمفقكدة مخمفة ثغرة سنية تعرؼ  .حياة الحيكاف
: تضـ الرتبة عدة عكائؿ منيا

كمثاليا القندس    Sciuridaeالعائمة   
كمثاليا الفئراف كالجرذاف     Muridaeالعائمة   
كمثاليا اليامستر   Cricetidaeالعائمة   

(. 36-1شكؿ )نكع  1935كتتمثؿ الرتبة بحكالي 
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( Kent & Carr, 2001عن )انواع من القوارض  :(36-1)شكل 
 

                                         Order: Cetaceaف   الحيتا :الرتبة -ي
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(See-tay'she-a) 

(L. Cetus, whale) 

الجمد   تمتاز بتف كىي .(37-1شكؿ )تضـ الرتبة لبائف مائية كبيرة  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Kent & Carr, 2001عن )انواع من الحيتان  :(37-1)شكل 
 

. باستثناء شعيرات قميمة عند مقدمة الخطـ( خاؿٍت مف الشعر)فييا اممس 
الذيؿ فييا  .لى مجاذيؼ، اما الخمفية فمفقكدةاالطراؼ االمامية فييا محكرة ا

الفتحات . امشطكر كبير كمضغكط مف الجيتيف الظيرية كالبطنية كيككف
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المبنية  دد الجمدية مفقكدة بتستثناء االنفية تقع في قمة الرأس، كالغ
(Mammary glands) كاالذف الخارجية  .كتمؾ المكجكدة في العيكف

االكلى ىي الحيتاف المسننة  :تضـ الرتبة رتيبتيف. لعيكف صغيرةمفقكدة كا
(Toothed whales) (Suborder: Odontoceti)  بالدكلفيف كتتمثؿ

(Dolphin)  كالػ(Porpoises)،  ىي رتيبة الباليف كالرتيبة الثانية
(Baleen whales)  (Suborder: Mysticeti) تضـ  ، كالتي عادة

 Gray)كمثاليا الحكت الرمادم ، اف اكبر مف افراد الرتيبة االكلىحيت

whale). 

                                Order:      Carnivora  الضكارم    :الرتبة -ؾ 

(Car-niv'o-ra) 

(L. Caro, flesh, + vorare, to devour) 

كبعضيا مف  (Carnivorous)تضـ ىذه الرتبة لبائف آكمة لحـك  
، كتمتاز بتمتالكيا ثالثة ازكاج مف القكاطع (Omnivorous)القكارض 

العديد تضـ ىذه الرتبة . الصغيرة في كال الفكيف، كاالنياب نامية بشكؿ جيد
: ضمف عكائؿ مختمفة مف بينيا( 38-1شكؿ )مف االنكاع 

كالذئب  (Dog)كمثاليا الكمب  Canidae))عائمة الكالب  -
(Wolfe)  كالثعمب(Fox) .

 (Domestic cat)كمثاليا القط االليؼ  (Felidae)عائمة القطط  -
 .كغيرىا (Lion)كاالسد  (Tiger)كالنمر 

 .نكاع الدببةكمثاليا ا (Ursidae)عائمة الدببة   -
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. (Racoon)كمثاليا الراككف  (Procyonidae)عائمة الراككف  -
 .كتضـ اسكد البحر (Otriidae)عائمة اسكد البحر  -

 
 

 
 
 

 

 
 

( Kent & Carr, 2001عن )انواع من الضواري  :(38-1)شكل 



 

 

الصفات العامة ........................................................الفصل األول

 يف الحبلياتنوتص

 

96 

 
                               Order: Proboscideaالخرطكميات   :الرتبة -ل

(Pro'ba-side'-a) 

(Gr. Proboskis, elephant's trun;, from pro, befor, + 

boskein, to feed) 

 كىي.تضـ الرتبة لبائف كبيرة الحجـ ذات جمد سميؾ كاطراؼ قكية 
االنياب مفقكدة في . تمتمؾ خرطـك مككف مف اندماج الشفة العميا مع المنخر

، كالطكاحف (Tusk)حيف تستطيؿ القكاطع لتككف مايعرؼ بتنياب الفيؿ 
(Molar) مثاليا الفيؿ االسيكم اك اليندم . جيدة النمكElephant 

maximus  كىك أكبر كأقكل مف النكع االفريقيLoxodonta africana .
 

                                    Order: Hyracoideaيات   الكبر :الرتبة -م

(Hy'ra-coi'de-a) 

(Gr. Hyrax, shrew) 

 – 1شكؿ )  االرنبيات لكنيا في الغالب اصغر حجمان  لبائف تشبو 
.  االذاف الخارجية فييا صغيرة كالذنب قصير كالشفة العميا مشقكقة. ( 39
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. (Kent & Carr, 2001عن . )Hyraxالوبر  :(39-1)شكل 
 

االطراؼ قصيرة كاالمامية منيا رباعية االصابع في حيف تككف الخمفية  
تضـ . سطحة صغيرةالصابع تنتيي بتظالؼ ـثالثية االصابع، كجميع ا

. (Hyrax)نكع كمثاليا الكبر الرتبة احدل  
 

            
                                         Order: Sireniaالخيالنيات  :الرتبة -ن

(Sy-re'ne-a) 

(Gr. Seiren, sea nymph) 

ذات عظاـ  كبيرة الحجـ ، نباتية التغذية،تضـ الرتبة لبائف مائية 
الطرؼ االمامي محكر الى مجاذيؼ  الرأس فييا كبير ك .كثيفة كثقيمة

(Flippers)مف امثمتيا ابقار البحر  .، اما الخمفي فغير مكجكدSea cow 
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(Dugong)  التي تتركز في شرؽ افريقيا كآسيا كاستراليا ك(Manatees) 
شكؿ )ب افريقيا المتكاجدة في منطقة الكاريبي كفمكريدا كنير االمازكف كغر

1-40 .)

 
  

 )  Kent & Carr, 2001  عن .)نوعين من الخيالنيات :(40-1)شكل        
 

                         Order: Perissodactylaكترية االظالؼ   :الرتبة -س

(Pe-ris'so-dak'ti-la) 

(Gr. Perissos, odd, + dactylos, toe) 

، االطراؼ في الغالب فردية اصابع لبائف مف الظمفيات تمتاز بتف 
تغذيتيا عشبية اك نباتية، مثاليا . متقرف (Hoof)ككؿ اصبع مزكد بحافر 

(. 41-1شكؿ )كغيرىا  (Zebra)كالحمار الكحشي  (Horse)الحصاف 
 



 

 

الصفات العامة ........................................................الفصل األول

 يف الحبلياتنوتص

 

99 

 
( Kent & Carr, 2001عن . )نوعين من وترية االظالف :(41-1)شكل 

 
                             Order: Artiodactylaاالظالؼ  شفعية :الرتبة -ع

(Ar'te-o-dak'ti-la) 

(Gr. Artios, even, + dactylos, toe) 

القكاطع كاالنياب مفقكدة  ،تككف اصابع اطرافيا زكجيةلبائف مف الظمفيات 
كالجمؿ  (Pig)مثاليا الخنزير . غالبان مف الفؾ االعمى ماعدا في الخنزير

(Camel) كالغزاؿ (Deer)  (. 42-1كؿ ش)كغيرىا
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(. Kent & Carr, 2001عن . )نوع من شفعية االظالف :(42-1)شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المستخلص  -تصنيف الحبليات                   
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                           Phylum: Chordataالحبميات      :الشعبة
 (Kor-da'ta)  (L. chorda, cord) 

                        Subphylum: Hemichordataنصفية الحبؿ    :الشعيبة

(Hemi-kor-da'ta) (Gr., Hemi, half, + chorda, cord) 

                     Class: Enteropheustaمعكية التنفس   :الصنؼ

(En'tero-pne-u-s'ta) 

(Gr., enteron, intestine + pnestikos, of or for breathing) 

                                       Acorn worm الديداف البمكطية     :مثاؿ

Saccoglossus pusillus  

(Gr. Sakkos, acorn, + glossa, tongue) 

Balanoglossus sp. 

(Gr. Balanos, acorn, + glossa, tongue) 

                              Class: Pterobranchiaجناحية الخياشيـ  :الصنؼ

(Tero-bran-chio) (Gr. Pteron, wing, + branchia, gills) 

                                 .Cephalodiscus spقرصية الرأس   :مثاؿ

(Gr. Kephate, head, + diskos, disc) 

                            Subphylum: Urochordataذيمية الحبؿ    :الشعيبة

(U'ro-kor-da'ta) 

(Gr.,Oura, tail + L., chorda, cord + ata, characterized by) 

                                        Class: Ascidiaceaالكيسيات   :الصنؼ

(Asci-dia-cea) 

(Gr., Askiolion, little bag, + acea, suffix) 

 Sea squirts (Molgula(      بخاخ البحر)زؽ البحر  :مثاؿ
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manhattensis) 

                                           Class: Larvacea  اليرقيات :الصنؼ
(Lar-va-cea) 

(L., larva, ghost + acea, suffix) 

                                           .Oikopleura spاكيككبمكرا   :مثاؿ
                                      Class: Thaliacea  اليافعات  :الصنؼ

(Tha-lia-cea) 

(Gr., Thalia, luxuriance + acea, suffix) 

 .Salpa spك  .Doliulum sp                                :مثاؿ

                     Subphylum: Cephalochordataرأسية الحبؿ   :الشعيبة
(Sef'a-lo-kor-da'ta) 

(Gr., kephale`, head + L., chorda, cord) 

 Branchiostoma lanceolatum            رميح          اؿ :مثاليا

 Subphylum: Ver't-bra'ta                      الفقريات     :الشعيبة
(Ver'te-bra'ta) (L., Vertebratus, backboned) 

  Superclass: Pisces                       االسماؾ       :فكؽ صنؼ

 Class: Ostracodermi      د       الجؿ( صفائحية) مصفحة :الصنؼ
(Os-trak'o-derm) (Gr., ostracon, shell, + derma, skin) 

 Hemicyclapis sp   :مثاؿ
 Class: Cyclostomata         الفـ                    دائرية :الصنؼ

(Cy-clo-sto-ma'ta) (L., cyclo, round, + stoma, mouth) 

 Order: Myxiniformes                            الجرثيات  :الرتبة 

(Mik-sy'ny-for-mes) (Gr., Myxa, slime, + form) 
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 Myxine glutinosa                                  الجرث   :مثاؿ 

 Order: Petromyzoniformes      لجمكيات                 ا :الرتبة
(Pet-ro-my-zo-ni-for-mes)(Gr., Petros, stone, +myzon, 

sucking) 

                     Cephalaspidomorphi  كيطمؽ عمييا ايضان صفائحية الرأس

(Sef-a-lass'pe-do-morf'e) (Gr.Kephale`,head, + aspidos, 

shield, + morphe, form) 
 Lampery (Petromyzon marinus)   الجمكي البحرم          :مثاؿ

 Class: Placodermi                   د        صفيحية الجؿ :الصنؼ
(Plak'o-dermi) (Gr. Plax, plate, derma, skin) 

 .Coccosteus spك  .Bothriolepis sp                         :مثاؿ
 Class: Chondrichthyes الغضركفية               االسماؾ  :الصنؼ

(Kon-drik'thee-eez) (Gr., chondros, cartilage, + ichthyes, 

fish) 

 subclass: Elasmobranchii       صفائحية الخياشيـ       :الصنيؼ

(E-laz'mo-bran'keeii) (Gr. Elasmos, plated, + branchii, 

gills) 

 Order: Selachii                                االشالؽ        :الرتبة

(Si-la`'kii) 

 Dogfish (Squalus acanthias)             كمب السمؾ       :مثاؿ

 Hammer head shark (Sphyrna tudes)القرش ابك مطرقة          
 Blue shark (Carcharius giaucus)القرش االزرؽ                  

 Order: Batoidea                               القكابع          :الرتبة
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(Ba-to'i-dea) 

   Bullseye electric ray (Diplobatis ommata)              :مثاؿ

 Subclass: Holocephali                   كمية الرأس        :صنيؼ
(Hol'o-sefa`-li) (Gr. Holos, all, + kephale`, head) 

 Chimaera monstrosa                     الكايمير            :مثاؿ

 Class: Osteichthyes         ة             ظمياالسماؾ الع :الصنؼ
(Os't-ik'thee-eez)(Gr. Osteon, bone, + ichthys, fish) 

 Subclass: Actinopterygii  ة الزعانؼ              شعاعي :صنيؼ

(Ak'ti-no'p-te-rij'eei) (Gr. Aktis, ray, + pteryx, fin or 

wing) 

 Superorder: Chondrosteiة   ماؾ الغضركفية العظمياالس :فكؽ رتبة

(Kon-dros'tee-ii') (Gr. Chrondros, cartilage, + osteon, 

bone) 

 .Acipenser spالحفش          :مثاؿ

 Superorder: Holostei     تعظـ                    كمية اؿ :فكؽ رتبة
(Ho-los'tee-ii) (Gr. Holos, entire, + osteon, bone) 

 Garpike (Lepisosteus osseus)   ابك منقار          مكة الس :مثاؿ

 Bow fin  (Amia calva)   (           مقكسة الزعنفة)يميا السمكة اال
 Superorder: Teleosteiتامة التعظـ                         :فكؽ رتبة

(Tel'e-os'teei)(Gr. Teleos, perfect, + osteon, bone) 

 Barbus luteus                                    سمكة الحمرم :مثاؿ

 Liza abuسمكة الخشني 
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 Cyprinus carpio                        سمكة الكارب االعتيادم    
 
 

تدمج في التصانيؼ الحديثة فكؽ رتبة كمية التعظـ كفكؽ رتبة تامة التعظـ 
  Neopterygiiضمف مجمكعة كاحدة اطمؽ عمييا حديثة الزعانؼ 

(Nee'op-te-rij'ee-i) (Gr. Neo,new, + pteryx,fin or wing) 
كتمثؿ ىذه المجمكعة حاليان اكبر مجمكعة سمكية حيث تضـ مايقرب مف 

. نكع 23600
 Subclass: Sarcopterygii  لزعانؼ                 لحمية ا :صنيؼ

(Sar-cop-te-rij'ee-i)(Gr., Sarkos, flesh, + pteryx, fin or 

wing) 

 Order: Crossopterygii زعانؼ                   مفصصة اؿ :الرتبة

(Cros-sop-te-rej'ee-ii) 

(Gr. Krossoi, fring or tassrels, + pteryx, fin or wing) 

 Latimeria chalumnae    يريا                    سمكة الالتيـ :مثاؿ

 Order: Dipnoi                               االسماؾ الرئكية   :الرتبة

(Gr. Di, two, + pneustikos, of breathing) 

: مثاؿ
 .Neoceratodus sp السمكة الرئكية االسترالية

 .Protopterus sp      السمكة الرئكية االفريقي 
 .Lepidosiren spالسمكة الرئكية االمريكية الجنكبية 

 Superclass: Tetrapoda       اعية االقداـ            رب :فكؽ صنؼ
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(Tet-ra-po da) (Gr. Tetra, four, + pod, foot) 

 Class: Amphibia                          البرمائيات        :الصنؼ

(Am-fib'e-a) (Gr. Amphi, both or double, + bios, life) 

 
 Order: Apoda                                 عديمة االقداـ   :الرتبة

(A-po-da) 

(Gr. A, without, + pod, foot) 

             Gymnophionaكتسمى ايضان شبييات االفاعي اك االفاعي العارية    

 (Jim'no-fy'o-na) (Gr. Gymnos, naked, + ophineos, of a 

snake) 
  :مثاؿ

                                                        Caecilian sp. 
 Order: Urodela                          الذيميات              :لرتبةا

(Yu'ro-dee'la) (Gr., Oura, tail, + delos, visible) 

 Cope  Neurergus crocatus crocatus                      :مثاؿ

 Order: Anura                            عديمة الذنب          :الرتبة
(An-oura) (Gr. An, without, + oura, tail) 

 Salientia  كتسمى ايضان القافزات
                                                 

(Say'lee-ench'e-a) (L. Saliens, leaping, + tia, suffix) 

 Green toad Bufo viridis viridislaurenti العمجـك االخضر  :مثاؿ
 Frog Rana ridibunda ridibunda Oakkas   الضفدعة العراقية   

 Tree Frog Hyla arborea savignyiAudouin   فدعة الشجريةالض



 

 

الصفات العامة ........................................................الفصل األول

 يف الحبلياتنوتص

 

107 

 Class: Reptilia                       الزكاحؼ               :الصنؼ

(Rep-til'e-a) (L. Repere, to creep) 

 Order: Testudines               سالحؼ                   اؿ :الرتبة

(Tes-tu'din-eez) (L. Testudo, tortoise) 

 Cheloniaكتسمى أيضان  
 Clymms caspica caspica                                    :مثاؿ
 Order: Squamata                            الحرشفيات       :الرتبة

(Sq'ua-ma'ta) (L.Squamatus, scaly, + ata, characterized 

by) 
                           Suborder: Lacertiliaالعظايا اك السحالي    :الرتيبة

(Lay-sur-till'ee-uh) (L.Lacerta, lizard) 

Sauria 

 (Gr. Sauros, lizard) (Sawr'e-a)                             :مثاؿ

Mabuya aurata aurata (L.) 

 Suborder: Serpentes (Ophidia)   االفاعي                 :الرتيبة

(Sur-pen'tes) (L. Serpere, to creep) 

 Coluber ventromaculatus Gray    االفعي المرقطة          :مثاؿ

                  Order: Rhynchocephaliaالزكاحؼ خطمية الرأس   :الرتبة
(Ri'ko-se-fay'le-a)(Gr. Rhynchos, snout, + kephale, head) 

                                          Sphenodontaكتسمى ايضان  

(Sfen'o-don'tuh) (Gr. Sphen, wedge, + dontos, tooth) 

 Sphenodonكذلؾ ككنيا تضـ جنس كاحد ىك  
 Sphenodon punctatum (Tuatara)    تكتارا                  :مثاؿ
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 Order: Crocodilia                               التماسيح     :الرتبة
(Crok'uh-dil'ee-uh) (L. Crocodilus, crocodile) 

 Nile crocodile (Crocodylus niloticus) تمساح النيؿ        :مثاؿ
                                                Class: Avesالطيكر  :الصنؼ

(Ay'veez) (L. Pl.of avis, bird) 

 Su, bclass: Archaeornithes   كر القديمة            الطي :الصنيؼ
(Ar'ke- or'ni-theez) (Gr. Archaios, ancient, + ornis, 

ornithos, bird) 
Archaeopteryx 

 Subclass: Neornithes        كر الحديثة              الطي :الصنيؼ
(Ne'a-r'ni-thes) (Gr. Neos, new, + ornis, bird) 

 Superorder: Paleognathae  مة الفككؾ               قدم :كؽ رتبةؼ
(Pal-eo-gna-thae) (Gr. Palaios, ancient, + gnathos, jaw) 

 Order: Struthioniforme                               النعاـ    :الرتبة

(Stroo'thi-on-i-for'meez) (L. Struthio, ostrich, + forma, 

form) 
    Order Rhei formes                             آلريا          :لرتبةا

( Re i- for meez ) ( Ge. Rbea, mother + zeus, + farm)  

 South American Ostrich     مريكية الجنكبية      النعامة اال :مثاؿ
(Rhea americana) 

 Order: Casuariiformes             الكازكارم                 :الرتبة

(Kazh'u-ar'ee-i-for'meez) (N.L. Casuarius, type genus + 

form) 

 Emus, Cassowaries                                           :مثاؿ
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 Order: Apterygiformes نحة                     عديمة االج :الرتبة
(Ap'te-rij'i-for'meez) (Gr.a, not, + pterys, wing, + form) 

 Kiwiالكيكم   :مثاؿ
 Order: Tinamiformes      ة القص                   جؤجؤم :الرتبة

(Tin-am'i-for'meez) (N.L. Tinamus, type genus, + form) 

   Tinamous :مثاؿ
                                                          

 Superorder: Neognathae               ديثة الفككؾ    ح :فكؽ رتبة
(Ne-og'na-theez) (Gr. Neos, new, + gnathos, jaw) 

                 Order: Sphenisciformes( البطريؽ)قصيرة االجنحة  :الرتبة

(Sfe-nis'i-for'meez) (Gr. Spheniskos, dim. Of sphen, 

wedge, form the shortness of the wings, + form) 
 Penguinالبطريؽ   :مثاؿ
 Order: Gaviiforms                                          :الرتبة

(Gay'vee-i-for'meez) (L. Gavia, bird, probably sea mew, 

+ form) 

 Gavia immer                                                   :مثاؿ

                            Order: Podicipediformesالغطاسيات     :الرتبة
(Pod'i-si-ped'i-for'meez) (L. Podex, rum, + Pes, pedis, 

foot) 

 Podilymbus podiceps                                         :مثاؿ

 Order: Procellariiforms                           القطارس  :الرتبة

(Pro-sel-lar'ee-i-for'meez) (L. Procella, tempest, + form) 
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 Albatrosses  ،Fulmar                                         :مثاؿ

 Order: Pelecaniformes          البجعيات                    :الرتبة
(Pel-e-can-i-for'meez) (Gr. Pelekan, pelican, + form) 

 Pelicans ،Cormorant ،Gannets ،Boobies :مثاؿ

 Order: Ciconiiforms                         المقالؽ          :الرتبة
(Si-ko'nee-i-for'meez) (L. Ciconica, stork, + form) 

. Flamingo، كالفالمنكك Storkالمقمؽ  :مثاؿ
 

                                     Order: Anseriformesالكزيات    :الرتبة
(An'ser-i-for'meez) (L. Anser, goose, + form) 

 Goose  (Anser anser (L.) )الكز  :مثاؿ

                                 Order: Falconiformsالصقريات      :الرتبة

(Fal'ko-ni-for'meez) (L. Falco, falcon, + form) 

 .Honey-buzzard  (Pernis apvorus (L.) )صقر العسؿ  :مثاؿ

 Order: Galliformes           جيات                     الدجا :الرتبة
(Gal'li-for'meez) (L. Gallus, cock, + form) 

  Gallus domesticusالدجاج  :مثاؿ

 Black partridge (Francolinus francolinus(L.))الدراج العراقي  
 Order: Gruiforms                                   الرتبة           

(Groo'i-for'meez) (L. Grus, crane, + form) 

 Rails, Coots  :مثاؿ
                                         Order: Charadriiformes     :الرتبة
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(Ka-rad'ree-i-for'meez) (M.L. Charadrius, genus of 

plovers, + form) 

 .Woodcocks, Plovers  :مثاؿ

 Order: Columbiformes                          الحماميات  :بةالرت
(Co-lumbi for'meez) (L. Columba, dove + form) 

 Pigeon (Columa livia domestica)الحمامة   :مثاؿ

                                   Order: Psittaciformesالببغاكات     :الرتبة
(Sit'ta-si-for'meez) (L. Psittacus, parrot, + form) 

 Parrotالببغاء   :مثاؿ
                         Order: Musophagiformesاكالت المكز      :الرتبة

(My'-so-fa-ji- for'meez) (L. Musa, banana, + Gr. Phago, 

to eat, + form) 

 Order: Cuculiformes                                         :الرتبة

(Ku-koo'li-for'meez) (L. Cuculus, cuckoo, + form) 

 .Black billed cuckoo ،Yellow billed cuckoo :مثاؿ

 Order: Strigiformes                            االبكاـ        :الرتبة
(Strij'i-for'meez) (L. Strix, screech owl, + form) 

 .White Owl (Tyto alba erlangeri)البكمة البيضاء  :مثاؿ

                                        Order: Caprimulgiformes   :الرتبة
(Kap'ri-mul'ji-for'meez) (L. Caprimulgus, goatsucker, + 

form) 

 .Chordeiles minorك  .Antrostomus sp :مثاؿ

 Order: Apodiformes                          عديمة االقداـ  :الرتبة
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(Up-pod'i-for'meez) (Gr. Apous, footless, + form) 

. Humming birds :مثاؿ
 Order: Coliiformes    ر                       النقار االخض :الرتبة

(Ka-ly'i-for'meez) (Gr. Kolios, green wood pecker, + 

form) 

. Mouse-birds :مثاؿ
 
 
 

 Order: Trogoniformes                                       :الرتبة
(Trogo'i-for'meez) (Gr. Trogon, gnawing, + form) 

. Trogons :مثاؿ
 

 Order: Coraciiformes       يات                      الشقراؽ :الرتبة
(Ka-ray'see-i-for'meez) 

(N.L. Coraciiform, + Gr. Korakias, akind of raven, + 

form) 

 .Hoopoe (Upupa epops L.)اليدىد  :مثاؿ

 Order: Piciformes                           نقارات الخشب         
(Pis'i-for'meez) (L. Picus, wood pecker, + form) 

 Green Woodpecker (Picus vividisنقار الخشب االخضر  :مثاؿ

(L.)). 
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 Order: Passeriformes     ات                      العصفكرم :الرتبة
(Pas'er-i-for'meez) (L. Passer, sparrow, + form) 

. Meadowlark, Warblers :مثاؿ
 Class: Mammalia                               المبائف      :الصنؼ

(Ma-may'lee-a) (L. Mamma, breast) 

 Subclass: Prototheria   كلية                    المبائف اال :الصنيؼ

(Pro'to-thir'ee-a) (Gr. Protos, first, + ther, wild animal) 

 Order: Monotremata                           كحيدة المسمؾ :الرتبة

(Mon'o- tre'ma- tah) (Gr. Monos, single, + trema- hole) 

 .Duck-billed (Ornithorhynchus anatinus)منقار البط   :مثاؿ

 Subclass: Metatheria                       المبائف البعدية :لصنيؼا
(Met'a-thir'e-a) (Gr. Meta, after, + thir, wild animal) 

 Order: Marsupialia                             الكيسيات     :الرتبة

(Mar-su'pe-ay'le-a) (Gr. Marsypion, little pouch) 

 .Opossumكاالكبكسـك  Kangarooالكنغر  :مثاؿ

 Subclass: Eutheria       حقيقية                  المبائف اؿ :الصنيؼ
(Yu-thir'e-a) (Gr. Eu, true + ther, wild animal) 

 Order: Insectivora                             آكمة الحشرات  :الرتبة

(In-sec-tiv'o-ra) (L. Insectum, an insect, + vorare, to 

devour) 

 .Hedgehogs (Hemiechinus auratus)القنفذ  :مثاؿ

 Order: Dermoptera     حة                       جمدية االجف :الرتبة
(Der-mop'ter-a) (Gr. Derma, skin, + pteron, wing) 
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 ..Galeopithecus spالميمكر الطائر  :مثاؿ

 Order: Chiroptera                           يدكية االجنحة    :الرتبة
(Ky-rop'ter-a) (Gr. Cheir, hand, + pteron, wing) 

 ..Pteropus sp.   ،Desmodus sp :مثاؿ

 Order: Primates       اك الرئيسة              المبائف المقدمة  :الرتبة
(Pry-may'teez) (L. Prima, first) 

. Human ، االنسافGorillaالغكريال  :مثاؿ
 Order: Edentata                           الدرداء             :الرتبة

 
 
 

(E'den-ta'ta) (L. Edentatus, toothless) 

                                                 Xenarthra  كيطمؽ عمييا حاليا

(Zen-nar'thra) (Gr. Xenos, intrusive, + arthron, joint) 

. Armadilloحيكاف المدرع  :اؿمث
 Order: Pholidota                           القشريات          :الرتبة

(Fol'i-do'ta) (Gr. Pholis, horny scale, + ata, characterized 

by) 

. Pangolin (Manis sp.) :مثاؿ
                                   Order: Lagomorphaاالرنبيات      :الرتبة

(Lag'o-mor-fa) (Gr. Lagos, hare, + morphe, form) 

. Rabbitاالرنب  :مثاؿ
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 Order: Rodentia                                 القكارض    :الرتبة 
(Ro-den'che-a) (L. Rodere, to gnaw) 

 .Squirelكالسنجاب  Rat (Rattus rattus)الجرذ  :مثاؿ

 Order: Cetacea                               الحيتاف          :الرتبة
(See-tay'she-a) (L. Cetus, whale) 

 Orcinus)كالحكت  Dolphin (Delphinus delphis)الدكلفيف  :مثاؿ

orca). 

 Order: Carnivora       الضكارم                              :الرتبة
(Car-niv'o-ra) (L. Caro, flesh, + vorare, to devour) 

 Vulpes vulpes، الثعمب االحمر  Wolf (Canis lupus)الذئب  :مثاؿ
. Tigerكالنمر 
 Order: Tubulidentata                        نبيبية االسناف   :الرتبة

(Tu'byu-li-den-ta'ta) (L.Tubulus, tube + den, tooth) 

. Aardvark (Oryctoropus sp.)خنزير االرض  :مثاؿ
 Order: Proboscidea       ات                      الخرطكمي :رتبةاؿ

(Pro'ba-side'-a) (Gr. Proboskis, elephant's trun;, from pro, 

befor, + boskein, to feed) 

الفيؿ االفريقي  Elephant maximusالفيؿ االسيكم اك اليندم  :مثاؿ
Loxodonta africana .

 Order: Hyracoidea                               الكبريات    :الرتبة
(Hy'ra-coi'de-a) (Gr. Hyrax, shrew) 

. Coney (Hyrax sp.)الكبر  :مثاؿ
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 Order: Sirenia         ات                             الخيالني :الرتبة
(Sy-re'ne-a) (Gr. Seiren, sea nymph) 

. Sea cow (Dugong)بقر البحر  :مثاؿ
 Order: Perissodactyla ؼ                       كترية االظال :لرتبةا

(Pe-ris'so-dak'ti-la) (Gr. Perissos, odd, + dactylos, toe) 

، كحيد القرف  Zebra، الحمار الكحشي  Horseالحصاف  :مثاؿ
Rhinocerose 

 Order: Artiodactyla                          شفعية االظالؼ :الرتبة
(Ar'te-o-dak'ti-la) (Gr. Artios, even, + dactylos, toe) 

. Goat، المعزة  Deer، الغزاؿ  Camelالجمؿ  :مثاؿ
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 الفصل الثالث
ي ـائـطـالغ جهاز ـال

 
 األهمية والوظيفة .3-1

كيعتبر مف  يعرؼ الجزء الخارجي الذم يغطي الجسـ عادة بالجمد،
مف كزف الجسـ في % 15اكبر االعضاء في الجسـ حيث يشكؿ حكالي 

 .(Integumentary System)ف مع مشتقاتو الجياز الغطائيكيككُو  .االنساف
فتحات الجسـ،  إلىالسطح الخارجي فقط بؿ يمتد  كال يقتصر كجكده عمى

المخاطي المبطف لمفـ كالمناخر كفتحة المخرج الغشاء فيك يستمر مع 
. كالفتحة البكلية التناسمية

: باآلتي( الغطائي) يمكف تمخيص كظائؼ الجياز الجمدم
: كتشتمؿ عمى (protection)الحماية  .1

. غط كاالحتكاؾالميكانيكية كالض األضرارالحماية مف . أ
 .الحماية مف غزك االحياء المجيرية كالمكاد الغريبة .ب

ماية مف األعداء بفعؿ كجكد مشتقات الجمد مف غدد سمية حاؿ .جػ
. التغير المكني في محاكاة البيئة إلى إضافة، كأظافرخالب ـك

نتاج مادة مخاطية تغطي الجمد في االسماؾ كاالنكاع الزلقة مف إ. د
ذلؾ يعني ازالة  كبالنتيجة فأف، ستمراراىذه المادة تتجدد بالبرمائيات، ك
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كما اف مكت الطبقة الخارجية مف الجمد يشكؿ  .قد عمؽ بالجسـ ما
يعمؿ التقشر ليذه  ، فيمام التخمص مف االجساـ الغريبةاسمكبان ؼ

. الطبقة عمى ازالة الفضالت
. منع فقداف الماءحماية الجسـ مف خالؿ  .هـ
. ية لمصغار كما في الكنغرتكفير الحما .و

لمجمد القابمية عمى خزف الغذاء في الطبقة تحت الجمدية : خزف الطعاـ .2
في حيف يككف ، شيرأعمى شكؿ دىف مخزكف يبقى ألسابيع كربما 

كيبمغ سمؾ الطبقة الشحمية . الخزف في الكبد كالعضالت مؤقتان 
Blubber حراريان  كىذه الطبقة تشكؿ عازالن . في الحيتاف عدة انجات

. ايضان 
: كيتـ ذلؾ بطريقتيف: تنظيـ حرارة الجسـ .3

يتأثر الجمد كمايحتكيو مف  إذ (Physiological Regulation)فسيكلكجية  .أ
تماس معو، فاذا كاف باردان فأنو عمى يككف اكعية شعرية باليكاء الذم 

، تقميؿ الحرارة المفقكدة اش الجمد كجدراف األكعية مؤديا الىيسبب انكـ
. كالعكس صحيح

فقداف  إلىيؤدم تبخر العرؽ  إذ (Physical Regulation)ية فيزيائ .ب
. الحرارة مما يسبب معو بركدة الجسـ

الجمد عضكان تنفسيان ميمان في بعض الحيكانات التي تقـك  يعد: التنفس .4
. بالتنفس الجمدم كما في البرمائيات
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يحتكم عمى مستممات حسية  كالجمد عضكان حسيان كاسعان، فو يعد: الحس .5
. متنكعة مف حرارة كضغط كغيرىا

ك مف أيقـك الجمد بطرح الفضالت االيضية مع العرؽ : طرح الفضالت .6
. خالؿ تساقط الطبقات المتقرنو الميتة

فراز إمختمفة مف الغدد منيا ما يقـك بنكاع أيحتكم الجمد عمى : فرازاإل .7
. الدىكف أكالحميب  أكك السـ أالمخاط 

يساىـ الجمد في تككيف اعضاء الحركة مثؿ زعانؼ االسماؾ : الحركة .8
 جنحة الطيكر كجناح الخفافيش، كما يساعد في ميكانيكية انزالؽ أ كريش

لضفادع يضان في السباحة كما في اأيا الطائرة، كيساعد كالعظا الميمكر
. عمى الحركة الحيات أك األفاعيحراشؼ كتساعد ، كالطيكر المائية

. يعطي الجمد الشكؿ المميز لمحيكاف .9
في جذب الجنس اآلخر مف خالؿ لكف الجياز الغطائي اك يساعد   .10

. الغدد كافرازاتيا
 في بعض الزكاحؼ ف تككه ك، ةـدمة بتككيف بعض عظاـ الجمجتقـك األ .11

. صفائح ادمية تؤلؼ ىيكالن خارجيان لمحيكاف
 Hatching) ات فقسيةنزيـإالضفدع  جنيفقد ينتج الجمد في  .12

Enzymes )الفقس عمؿ عمى اذابة غشاء البيضة مما يسيؿ عمميةت .
. شعة فكؽ البنفسجيةعند التعرض لؤل Dيقـك الجمد بتصنيع فيتاميف  .13
. األصابعدلة الجنائية مف خالؿ طبعات يمعب الجمد دكران في األ .14
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منشأ الجلد وتركيبه . 3-2

تشتؽ مف االديـ االكلى خارجية  :ليات مف طبقتيفيتككف الجمد في الحب     
  ، كالثانية داخمية(Epidermis) البشرة كتدعى بطبقة،  Ectoderm)الظاىر 

 .(Dermis)دمة كتدعى طبقة األ  ،(Mesoderm)تشتؽ مف االديـ المتكسط 
 .الفقريات ىك نمكذج لما يحدث في ( 1-3شكؿ ) االنساف لد فينشكء الجك
 البشرة. 3-2-1

: اآلتيةا بالمراحؿ قتمر ىذه الطبقة خالؿ عممية تككيف
طبقة مف النسيج  مككنة( Ectoderm)الظاىر  األديـخاليا  نقسـت .أ

ة مالمحيط األدمةتدعى ، (Squamous Epithelium)الظيارم الحرشفي 
(Periderm)،    بالطبقة القاعدية ،  صمية تسمى الطبقة األ كعندىا
(Basal Layer ( ) 1-3شكؿ) ،( المكلدة)ك الطبقة الجرثكمية أ
(Stratum Germinativum)  إلىككنيا مصدرا لنشكء خاليا تدفع 

 .الخارج
 بشريةخاليا الطبقة المكلدة كتنمك باتجاه الداخؿ لتككف جسكر  تنقسـ .ب 

(Epidermal Ridges ) تتشابؾ مع بركزات مقابمة مف االدمة تدعى
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، كيتـ ذلؾ خالؿ (1-3شكؿ ( )Dermal Papillae)حممات االدمة 
. األسبكع السابع مف الحمؿ

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

سبعة  (ب)أسابيع ،  أربعة( أ)مراحل تكوين الجمد في جنين بعمر (: 1-3)شكل 
 (Moore, 1988عن . )الوليد (د)أحد عشر أسبوعًا ،  (جـ)   أسابيع ،
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ل سطح ظيكر بركزات كاخاديد عؿ إلىكيؤدم تككيف الجسكر البشرية     
مد نمط تككينيا عمى الجمد تمثؿ البصمات في راحة اليد كباطف القدـ، كيعت

اخر كلذلؾ تستخدـ في االدلة  إلىكىي تختمؼ مف انساف  .عكامؿ كراثية
. الجنائية

ف كمع التقدـ بالنمك كعندما يبمغ الجنيف اسبكعو الحادم عشر، تككه  .جـ
شكؿ ( )Intermediate Layer)الطبقة الجرثكمية اعاله طبقة متكسطة 

عدة  إلىمع نياية الشير الرابع مف عمر الجنيف كىذه تتمايز  ،(3-2
: طبقات ثانكية

، تقع فكؽ الطبقة الجرثكمية (Stratum Spinosum)طبقة شككية  -
مع كتظير خالياىا في الفحص المجيرم ككأنيا متداخمة ( المكلدة)

، ر ككأنيا اشكاؾلكية لخالياىا تظوبيف خ اكاف ىناؾ جسكر، بعضيا
. كلذلؾ سميت بالطبقة الشككية

تتألؼ مف عدة  ،(Stratum Granulosum)( محببة)طبقة حبيبية  -
صفكؼ مف الخاليا المحممة بحبيبات الكيراتيف الزجاجي 

(Keratohyalin )باتجاه الخارج ىايزداد عددالتي ك. 

يتيا فقد خاليا ىذه الطبقة انك، ت(Startum Lucidum)طبقة شفافة  -
 .قرنيةطبقة  إلىياتيا كتتحكؿ كعض

كتحتكم ىذه الطبقة ( Strtatum Corneum)( قرنية)ة فرؽطبقة مت -
 .Keratinعمى الكيراتيف 
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دمة المحيطية ف تتـ مراحؿ التمايز تتساقط خاليا األأكبعد 
(Periderm) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ثُلقَ 

.....................................................................................ثُغجُظ

 ثُؾٜجص ثُـطجة٢..

 

184 

 
 
 
 
 

. الطبقات الخموية في البشرة(: 2-3)شكل 
 
 
 
 األدمة .3-2-2

ىـ أكفيما يأتي ( Mesoderm)مف طبقة االديـ المتكسط  األدمةتشتؽ 
: ىاخطكات التمايز لتككيف

لكغ الجنيف شيره مع ب (Mesenchymal cells)تبدأ الخاليا الميزنكيمية  .أ
ك ألياؼ مطاطة أك( Collagen Fibers)نتاج الياؼ ككالجينية إبالرابع 
 ( Elastic Fibers)مرنة 

 .دمية مف النسيج الميزنكيمي كتنمك باتجاه البشرةأحميمات  تتككف .ب

. تظير في ىذه الحميمات شعيرات دمكية تزكد خاليا البشرة بالغذاء .جـ
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بعضيا ( لياؼ عضميةأ)خاليا عضمية  إلىتتمايز الخاليا الميزنكيمية . د
نحاء مختمفة مف أخر يتكزع في يحيط باألكعية الدمكية، كالبعض اآل

. دمةاأل
طبقات ثانكية تبعا لطبيعة النسيج الضاـ  إلى خرلدمة ىي األيز األاتتـ

. المككف ليا
 

 اللون في الجلد .3-2-3
خاليا  متغزك البشرة خالؿ االشير الثالثة االكلى مف التككيف الجنيف

، تستقر في منطقة االتصاؿ (Neural Crest)مشتقة مف العرؼ العصبي 
التي ك ،(Melanocytes)خاليا ميالنيف  إلى دمة، حيث تتمايزبيف البشرة كاأل

 .التي تعطي الجمد لكنو( Melanin)صبغة الميالنيف بناء تككف مسؤكلة عف 
، تحدد مف اط عديدة مف الصبغة ضمف الفقرياتكبشكؿ عاـ ىناؾ انـ

: خالؿ
ركمات عراؼ العصبية التي تشتؽ منيا األالتركيب الجنيني لخاليا األ .أ

 (.Melanoblasts)الميالنينية 
 .جزاء مختمفة مف الجسـركمات الميالنينية ألىجرة األ .ب

. ك البيئةأالمنطقة  .جـ
. فرازات الغدد الصـ كالغدد التناسمية كالغدة الدرقيةإل ةاالستجاب .د
. ثيرات التي تسببيا االركمات الميالنينية عمى بعضياأالت .هـ
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التحكرات البشرية في بعض  أكك البشرة أيقع لكف الحيكاف في االدمة 
كالمكف المتسبب عف كجكد صبغة يعتبر . الشعر أكك الريش أمثؿ الحراشؼ 

م ما الذم ينتج عف التركيب الفيزيائأ ،(Pigmental Colour)لكف صبغي 
ك أبيض طكاؿ مكجبة معينة مف الضكء األأكالذم يتسبب في عكس 

(. Structural Colour) مبالمكف التركيب ،فيعرؼ  انتشارىا
ىي االكثر شيكعا، كىذه ( Melanophores)تعد حامالت الميالنيف 

: كالتي تككف عمى شكميف( الميالنيف)الخاليا تحتكم عمى الصبغة البركتينية 
.  سكدك األأكتعطي المكف القيكائي : Eumelanin .أ

 .القيكائي –صفر كتعطي المكف األ: Phaeomelanin .ب

الحامالت  إلىضافة إ أخرلة كيكجد في جمد الفقريات حامالت لكني
الحامالت الصفراكية تتسبب في المكف الصبغي، منيا  الميالنينية  حيث

(Xanthophores )عمى  الحاكيةCarotinoid  كPteridineتتسبب التي ، ك
 ،(Iridiophores)قزحية اؿكىناؾ حامالت . حمراأل –صفرفي المكف األ

تحتكم عمى صبغة بؿ عمى بمكرات تنتج لكنا تركيبيا، كىذه الخاليا ال كالتي 
حيث تقـك بعكس جميع ( Purin)ك البيكريف أ(  Quanin)مف الككانيف 

ك تعكس المكجات القصيرة فقط أ( منتجة تأثير فضي) طكاؿ المكجيةاأل
كالصبغة الخضراء نادرة كىي تظير نتيجة (. زرؽ معدنيأمنتجة تأثير )

خضر في الضفدع نتيجة ألكثر، فمثال ينتج المكف اأك أارتباط عامميف 
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الداخؿ مف  إلىانعكاس الضكء األزرؽ مف الحامالت القزحية الكاقعة 
. الحامالت الصفراكية

 

قارن للجلد في الفقريات المختلفة التشريح الم. 3-3
 

دائرة الفم . 3-3-1
 

تتككف البشرة مف عدة صفكؼ مف الخاليا، يقـك الصؼ العمكم منيا 
حادية الخمية أبكجكد الكثير مف الغدد التي تككف كتتميز . فراز الكيكتكؿإب

تطمؽ بعض المكاد الكيميائية ( Club Glands)كجد ىناؾ غدد ىراكية حيث ت
 كما تكجد .تطمؽ مادة مخاطية لتغطية الكيكتكؿكما ، كعند الخكؼ لمتحذير

تنتشر الكثير مف الغدد  ، كتفرز الكيكتكؿ( Granular Glands)غدد حبيبية 
ذات افراز (   Sacciform)كىناؾ غدد تدعى  (.Goblet Glands)الكأسية 

تطمؽ (  Thread cells)كفي الجرث تكجد خاليا خيطية  .منفر اك ساـ
كيككف الكيراتيف في دائرية الفـ  .قضباف سميكة مف المخاط عند االثارة

، كما ال تكجد حراشؼ  (. 3-3شكؿ )معدـك
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(  من دائريات الفم)لجمكي الجمد في ا(: 3-3)شكل 

 .الحيوان البالغ ( ب)،(يرقة األموسين)يرقة الجمكي ( أ)        
 
ياؼ ككالجينية ألؿرؽ مف البشرة كمككنة مف حـز أ فتككفدمة األأما  

عصاب أكعية دمكية كأ  كما تكجد في ىذه الطبقة. كمطاطة مرتبة دائريان 
جرثيات غدد تفرز الى كتكجد في اؿ (.3-3شكؿ )لياؼ عضمية ممساء أك

. Slime glandالسطح مادة لزجة كتدعى  
كجكد حامالت الصبغة  إلىيعزل لكف الجمد في دائريات الفـ         

(Chromatophores) كما انيا تككف مكجكدة في  ،في الطبقة تحت الجمدية
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ك حامالت الصبغة أ (Pigment Cells)كتمتاز الخاليا الصبغية . دمةاأل
. ةالسيطرة عمييا ىكرمكنيتككف ل اليجرة، كبقدرتيا عؿ

 

 سماكاأل. 3-3-2
دمة كاأل( Epidermis) يتككف الجمد في االسماؾ مف طبقتيف، البشرة

(Dermis .)الغدد المخاطية  لكيراتيف بالكامؿ في حيف تكثر كينعدـ فيو ا
 .يضاأمتعددة الخاليا غدد حادية الخمية، كما تكجد فيو أفراز كمية كدكرية اإل
معقد يحتكم بركتيف ( Glycoproteinكاليككبركتيف ) كالمخاط المفرز

حياء مجيرية، أالبكميني كيعمؿ عمى تنظيؼ الجسـ مما عمؽ بو مف مكاد ك
نو يقمؿ مف الطاقة إكيقـك بتقميؿ االحتكاؾ بيف الماء كالجسـ كمف ثـ ؼ

 زمكزم مفعمى حفظ التكازف األ المخاط كما يعمؿ. المصركفة في الحركة
. يكنات بيف المحيطيف الداخمي كالخارجيبطاء مركر الماء كاألإخالؿ 

كالطبقة  .في الجمد قشكرعندما تقؿ اؿ كثر عددان أكبشكؿ عاـ تككف الغدد 
مرتبطة بشكؿ كثيؽ  جيدة النمك في األسماؾ ك( Subcutis)تحت الجمدية 

اؾ ىذه الكثير مف الباحثيف الذيف درسكا الجمد في األسـيعد ك .مع األدمة
 .الطبقة مف طبقات الجمد بسبب ىذا االرتباط كالتداخؿ الكثيؽ

 Cartilagenous Fishسماك الغضروفية األ . أ
كىي مككنة مف نسيج  .طبقة البشرة رقيقة في كمب البحر تككف

ما خاليا الطبقة أطبقي، الخاليا السطحية فيو مسطحة،  حرشفي ظيارم
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تككف مسؤكلة عف تككيف البشرة  ذإالقاعدية فتككف عمكدية كنشطة انقساميا 
الكثير مف الخاليا الفارزة يكجد  كبيف الخاليا الظيارية الحرشفية . بأكمميا
اما طبقة االدمة فتتككف مف طبقة سطحية مف نسيج ضاـ مفكؾ . لممخاط

كطبقة مف نسيج ، (Stratum Laxum) اك المفككة تدعى بالطبقة المنحمة
-3شكؿ)( Stratum Compactum)ة كثؼ تدعى بالطبقة المتراصأضاـ 

4 .)
كعية ألياؼ عضمية ممساء كإلى النسيج الضاـ، أضافة كيكجد باإل 
كعمى مقربة مف البشرة تكجد خاليا صبغية كثيرة مسؤكلة . عصابأشعرية ك

تدعى حامالت  عف المكف السنجابي لمسطح الظيرم كالجانبي لمجسـ
السطح البطني  ـ فيتنعد ، لكف ىذه الخاليا(Melanophores)النيف مالـ
، ككذلؾ مف مناطؽ محددة عمى السطح الجانبي حيث تظير ىذه فتح لكنان األ

. ما تحتيابدمة مرتبطة بقكة كتككف األ. المناطؽ بشكؿ بقع بيضاء
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      .القشور الدرعية( ب)مقطع في الجمد، ( أ. )مقطع في جمد كمب البحر(: 4-3)شكل 
 (Wischnitzer, 1972عن )

 

غدد ،  الغدد المخاطية  إلىضافة تكجد في جمد كمب البحر باإل
شكاؾ تستخدـ في الحماية كتككف مرافقة أل( Poison Glands)سمية 

كفي ذككر كالب  .نكاعك الذيؿ لكنيا ليست مكجكدة في جميع األأالزعانؼ 
بالغدد غدد مخاطية عديدة الخاليا تدعى ( Clasper)البحر ترافؽ الماسؾ 

. (Pterygopodial Glands)ة الجناحية القدمي
الغضركفية التي تعيش في البحار العميقة التي ال  األسماؾكفي 

بشكؿ صفكؼ طكلية  متألقةجمدية  أعضاءتكجد  أعماقيا إلىصؿ الضكء م
ك أ( Luminous Organs)عضاء المضيئة قرب الجانب البطني تعرؼ باأل

عبارة عف مجمكعة مف  ككؿ حامؿ ضكء (.Photophores)حامالت الضكء 
طبقة سفمى غدية تقع  إلىدمة حيث تتخصص خاليا البشرة تقع في األ

شكؿ )ة سعدبشكؿ  سفميا طبقة عاكسة كصبغية بينما تككف الطبقة العميا أ
  .الخارج إلىنقمو ب  خرلالخاليا األ تقـكضكء  تشع الخاليا الغدية  (.3-5
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( Kent, 1969عن . )وء في األسماكحامالت الض(: 5-3)شكل 
 L, Lens cells خمية عدسية ،Luminous Cell ،glخمية مضيئة 

(. الخمية العاكسة تكون مفقودة في بعض األنواع) ،r, reflectorخمية عاكسة 
 

الحاالت ينتج الضكء البارد نتيجة اكسدة بركتيف مف كفي كثير 
Luciferin   بكاسطة انزيـLuciferaseبعض مف االسماؾ تككف ، كفي اؿ
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ىذه االعضاء ليست غددا حقيقية كلكنيا تككف بشكؿ تراكيب تحتكم 
. منتجات لمضكء

 درعية اك حراشؼينشأ مف جمد األسماؾ الغضركفية قشكر 
(Placoid Scales ) كاسناف درعية(Placoid Teeth ) كخيكط قرنية
(Ceratotrichia )  ( 14 – 3انظر ) .
 
 

 Bony Fishes سماك العظميةاأل -ب 
يككف الجمد حرشفي كرقيؽ نسبيا ككثير الغدد كمرتبط بقكة 

كف ؿالبشرة رقيقة، كطبقية، تنعدـ فييا خاليا اؿ. سفموأبالعضالت الكاقعة 
االت حيث تظير عمى ، باستثناء بعض الح(7-3كؿ ش) المتقرنة كالطبقة

 كاثرطرفيو التعظـ تراكيب دقيقة بيضاء خالؿ فصؿ الت جسـ االسماؾ في
 Pearl)تعرؼ باالعضاء المؤلؤية  رعاف ما تزكؿ بانتياء الفصؿ س

Organs) ،  متقرنة كقتيةطبقة كىي تمثؿ .
 .متراصة أخرلك،  ( منحمة)طبقة مفككة   :دمة مككنة مف طبقتيفاأل

لياؼ النسيج الضاـ ال تككف مرتبة بزكايا قائمة كلكنيا غالبا ما تككف أك
ك شعيرات زعنفية أقشكر دمة تنطمر في اال. مكازية لمسطح

(Lepidotrichia .)



 

 

ثُلقَ 

.....................................................................................ثُغجُظ

 ثُؾٜجص ثُـطجة٢..

 

194 

 كىي، ( 6 -3شكؿ ) العظمية (حراشؼ)القشكرنكاع مف أىناؾ عدة 
كالككزمكيدية ( Ganoid)كالمعينة ( Ctenoid)كالمشطية ( Cycloid)الدائرية 

(Cosmoid).  كما تكجد حامالت الضكء(Photophores ) كثير اؿ دمةأفي
. تعيش في البحار العميقةسماؾ العظمية التي مف األ
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 :أنواع القشور في األسماك العظيمة (   6 -3) شكل 
( Canaliculae)ترتيب القنيات ( ب(. )Ganoid Scale)القشرة الكنويدية ( أ)

القشرة الدائرية أو الحمقية ( جـ)في القشرة الكانويدية،  Lacunaeوالفجوات 
(Cycloid .)(د )ة المشطية القشر(Ctenoid Scale ) ( عنKent, 1969). 
 

 Lung Fishesاالسماك الرئوية . جـ
تمعب الغدد المخاطية دكرا اضافيا في االسماؾ الرئكية مثؿ السمكة 

حادية أسماؾ غدد مخاطية حيث تكجد في ىذه األ Protopterusفريقية اإل
 إلىتندفع  عديدة الخاليا( Alveolar)مخاطية حكصمية  أخرلك، الخاليا

تعمؿ  ما يشبو الشرنقة حكؿ السمكة كالتي كالمخاط المفرز يشكؿ. دمةاأل
نيار خالؿ فترة الصييكد بعد عمى مساعدتيا في البقاء حية بعد جفاؼ األ

 (.7-3شكؿ )طيف ف تطمر نفسيا في اؿأ
 

 اللون في االسماك 
 إلىعكد لكاف تكىذه األ. براقة تظير الكثير مف االسماؾ العظمية الكانان 

. م لمجمد كشفافية البشرةالصبغة كالتركيب الفيزيائعكامؿ عديدة تشتمؿ عمى 
أك مادة منتشرة  بشكؿ تككففإنيا ذا ما كجدت في البشرة إكالصبغة 

نيا تكجد بشكؿ حبيبات في حامالت إدمة ؼذا ما كجدت في األإك .حبيبات
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ك أ (Xanthophores)ك الصفراكية أ( Melanophoresالميالنينية )الصبغة 
(. Erythrophores)الحمراكية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ثُلقَ 

.....................................................................................ثُغجُظ

 ثُؾٜجص ثُـطجة٢..

 

197 

 
 
 
 
 
 

 
مقطع لمجمد في نوعين من األسماك العظمية (: 7-3)شكل 

( Kent, 1969عن . )سمكة رئوية( ب. )سمكة طرفية التعظم ( أ)
 

بعكس الضكء مف البمكرات  القشكر كاقعة فكؽاؿ  كتقـك الحامالت القزحية
 اذإك الفضي أبيض ، لكنيا تنتج المكف األ(Iridescence) لكنيان  مسببة تقزحان 

حكافز تصؿ  إلى( Metachrosis)يعكد تغير لكف السمكة . سفمياأكانت 
كيقـك الجياز العصبي الذاتي بالسيطرة عمى انتشار . الدماغ مف العيكف

عصبية القريبة مف حامالت الصبغة مف خالؿ مادة تطمؽ مف النيايات اؿ
فراز ىكرمكف إكما تقـك الغدة النخامية ب .Neurohumors ػتعرؼ باؿالصبغة 

. سبب انتشار الصبغةم
 

 البرمائيات . 3-3-3
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كتككف  .بشكؿ عاـممس كرطب كزلؽ تنعدـ فيو الحراشؼ أالجمد 
( Stratum Corneum)التي تعرؼ بالطبقة المتقرنة كالطبقة الخارجية فيو 

بب كجكد الفسخ الممفية كالجمد ضعيؼ االتصاؿ بما تحتو بس .رقيقة نسبيان 
. تحت الجمدية

 طبقات 8-5يتألؼ الجمد في الضفدعة مف البشرة المككنة مف 
كىذه الطبقة تظير ألكؿ . ، الخارجية منيا ذات خاليا مسطحة كمتقرنةخمكية

طكؿ عمى أ في تمؾ التي تقضي كقتان  فضؿ تككينان أمرة في البرمائيات كتككف 
نما لمنع فقداف المزيد مف إفقط، ك ليست لحماية الجسـ كىي. اليابسة
( Soft Keratin)ما الكيراتيف فييا فيككف مف النكع الطرم أ .الرطكبة

بشكؿ تمزؽ قطع ( Ecdysis)كيككف االنسالخ ، αكجزيئاتو مف نكع 
. ك يككف سقكطيا ككؿ حيث تؤكؿ مف قبؿ الضفدعأكسقكطيا 

 .(Stratum Germinativum)تدعى الطبقة الداخمية بالطبقة المكلدة 
لقدرة عمى تككيف خاليا كىي تتككف مف خاليا ظيارية عمكدية نشطة ليا ا

 لمتحكؿشكميا العمكدم لتصبح مسطحة نتيجة تفقد  كىذه الخاليا .جديدة
. مادة الكيراتيف إلى تدريجي في بركتكبالزميااؿ

تقع تحتو طبقة  سفؿ مف البشرة غشاء قاعدم رقيؽاأل إلىيكجد 
خارجية  :كف رقيقة نسبيا كمككنة مف طبقتيف، كالتي تؾ(Dermis)األدمة 

مفككة غزيرة التجيير الدمكم كالعصبي تحتكم عمى معظـ الغدد كحامالت 
، كطبقة ( Stratum Spongiosum)الصبغة، كتدعى بالطبقة االسفنجية 
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تككف اكثر تراصا كسمكا كتتككف مف نسيج ضاـ كثيؼ، اليافو في داخمية 
. كضع عمكدم كافقي

 Mucous)مخاطية  :يكجد في جمد البرمائيات نكعيف مف الغدد

Glands )شر بكثرة عمى سطح الجسـ حيث تفرز سائالن تدكرقية الشكؿ كتف 
يحافظ عمى رطكبة الجسـ كيساعد في عممية (   Mucous)عديـ المكف  مائيان 
 تفرز سمان  قؿ تكزيعان أك كبر حجمان أ (Poison Glands)س، كغدد سمية ؼالتف
كيكجد في بشرة جمد يرقة  (.8-3شكؿ )دؿ السمية يحمي الحيكاف معت

يعتقد بانيا تفرز مكاد  (Leydig cells) خاليا كبيرة تدعى ليدؾ  السممندرات
. كىذه الخاليا تنعدـ في البالغ .تقاـك دخكؿ البكتريا كالفايركسات
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. الجمد في البرمائيات( 8-3)شكل 
مقطع في جمد ضفدع شجري يتضح من خالله ( ب)في جمد الضفدع، مقطع ( أ)

الحامالت الصفراوية ( X) ،دمةتوزيع حامالت المون ضمن طبقة األ
(Xanthophores)،  (F ) الحامالت القزحية(Iridiophores) ،(M ) الحامالت

.  و حبيبات الميالنينأجسيمات  (Ms)، ( Melanophores)الميالنينية 
. (Kent & Carr, 2001عن )
 

 

 (أ)

 (ب) 
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 ،صفرسكد كاألدمة حامالت المكف األيكجد في الجزء العمكم مف األ 
رجؿ مف الضفدع كتككف تحت لكنيا محصكرة بشكؿ رئيسي في الظير كاأل

نكاع معينة مف أف إكلذلؾ ؼ. طرة غير المباشرة لمجياز العصبيالسي
مع  الضفادع الشجرية عمى سبيؿ المثاؿ قادرة كبنجاح عمى تكييؼ نفسيا

كمف ثـ فاف . أما السيطرة فتككف  لمغدة النخامية .لكف البيئة التي تعيش فييا
في البيئة ( صفراء)قاتمة في البيئة القاتمة الرطبة كافتح تصبح الضفادع 

. المضاءة الجافة
كالتي  ،ةفمبالعضالت ضعيفا عدا في مناطؽ مع يككف اتصاؿ الجمد       

ية تحت صؿ بيف الفسح الممؼضاـ تؼمككنة مف نسيج تكجد فييا حكاجز 
. الجمد

رية كسممندرات معينة نكع اخر مف الغدد متكجد في الضفادع الشج
البشرية، كىذه الغدد تكجد عمى االقداـ كتفرز مكاد تمكف البرمائيات مف 

كفي السممندرات عمكما تكجد غدد ذقنية . االلتصاؽ بالسطكح العمكدية
(Mental Glands) نثىاأل تفرز مادة تجذب  .

ذككر البرمائيات عديمة   (Nuptial Pad) كسادة ابياـ  كما تكجد في        
حادية الخمية تكجد أكتنتج غدد  .لدية مف النكع االنبكبي البسيطالذنب غدد ج

كما  .طالؽ الجنيفنزيمات تقـك بيضـ غالؼ البيضة إلإالضفادع  أجنةفي 
عالجيـ ىي غدد جمدية ذات ليؿ المكجكدة في اؿاف الثأيجب مالحظتو ىك 

. ك سميةأكظيفة مييجة 
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البرمائيات عديمة ) Caecilianجمد البرمائيات عديـ الحراشؼ عدا الػ      
. ( 9 – 3شكؿ )  التي تنطمر في جمدىا حراشؼ ادمية اثرية( االقداـ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

االسفل منظر سطحي  إلىو( أ)مقطع في جمد برمائي عديم االقدام  :(9-3)شكل 
. ادمية الجناس مختمفة من البرمائيات عديمة االقدام( قشور)لحراشف 

 
 

 

: االسماؾ باآلتيمثيمو في  يتميز جمد البرمائيات الحديثة عف 
. القشكر معدكمة في معظـ البرمائيات الحديثة .1
 .ادية الخالياأحمف  الغدد عديدة الخاليا بدالن  .2

. قرنة ضمف البشرةيظير في العديد مف البرمائيات طبقة مت .3
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 الزواحف .3-3-4
الجمد سميؾ كجاؼ كحرشفي كالطبقة المقترنة فيو تمنع فقداف الماء، 
كتنعدـ الغدد عمى االغمب في جمد الزكاحؼ، كالغدد الكحيدة المكجكدة ىي 

ميتة  البشرة ذات طبقة متقرنة . غدد الرائحة ذات العالقة بالنشاط الجنسي
كىك تكيؼ  ،جيدة التككيفكىذه الطبقة  .قةرقي مككنة مف خاليا مسطحة

اما الطبقة . كتككف الطبقة الكسطية ذات خاليا شككية. لمحياة البرية الجافة
. يا فييا ذات قابمية عمى التكاثرالقاعدية فالخال

ثناء عممية االنسالخ أ دكريان  سميكة كتسقط قد تككفالطبقة المتقرنة 
(Ecdysis) (كما في الحيات كالسحالي)  انيا ال تسقط كانما يحدث النمك اك 

. في حافات الحمقات كما في السالحؼ كالتماسيح
 عميااؿطبقة اؿك .نكاعدمة سميكة لكف سمكيا يختمؼ باختالؼ األاأل
السفمى  اما، كثيرة العدد صبغة ذات حامالت  الحيات كالسحالي  مف ادمة

عية دمكية كألياؼ عصبية كأ ذات حـز مف الياؼ النسيج ضاـ فضال عفؼ
(. 10-3شكؿ )

الطبقة المتقرنة في  تككنياحراشؼ  بكاسطة كمموأيغطي الجسـ ب
االخيرة  في ، كتختمؼ اساسا عف تمؾ التي تككنيا االسماؾ حيث تبنىالبشرة

قميؿ مف الغدد اؿكال تكجد غدد في الجسـ عدا  .حكؿ عظـ ادمي االصؿ
بطني لفخذ السحمية طح اؿسالتي تكجد عمى اؿ( Femoral Glands)الفخذية 
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قصيرة اك  اتقـك بافراز مادة صمغية جافة تتصمب مككنة اشكاؾالتي ك
 إلىاما الغدد المخاطية فيي مفقكدة حتى بيف تمؾ التي تعكد ثانية . اسناف

. البيئة المائية مثؿ السالحؼ كالتماسيح
منيا ، يقع زكج (Musk Glands)لمتماسيح زكجاف مف الغدد المسكية 

عند المجمع  اما الزكج اآلخر فيقع، مف الفؾ السفمي خمفياؿ عمى النصؼ
عمى ككما تكجد ىذه الغدد تحت الفؾ السفمي لمسالحؼ . في كال الجنسيف

. طكؿ الخط الكاصؿ بيف القسـ الظيرم كالقسـ البطني لمدرع
كتكجد عند منطقة المجمع لبعض الحيات غدد تفرز مادة دفاعية 

  .تصيب الحيكاف بالغثياف
تمعب دكرا في السمكؾ  عتقد باف معظـ الغدد الجمدية في الزكاحؼكم

. التكاثرم اك اعاقة الفرائس
في ( Melanocytes)الخاليا الميالنية / تكجد حامالت الميالنيف 

االدمة، كتككف المكجكدة منيا في  طبقة مالبيجي كالمنطقة السطحية مف
د معظـ التغير المكني في كلييا يعإاالدمية تحت السيطرة اليكرمكنية كالطبقة 
تحت السيطرة العصبية السمبثاكية في  لكف ىذا التغير يككف .السحالي
. الحرباء

يتكقؼ االنقساـ الخيطي دكريا في الطبقة البشرية القاعدية لمحية، 
كعند العكدة مرة . كفي نفس الكقت تصبح الطبقة المتقرنة جافة كصمبة

حت الطبقة قة متقرنة جديدة تالنشاط االنقسامي تتجمع طب إلى أخرل
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 .(انسالخ)ة لذلؾ تطرح ىذه الطبقة بكاممياجمالمتصمبة القديمة، كنت
مثؿ  أخرلدمية، كما تكجد ممحقات جمدية أ أخرللمزكاحؼ حراشؼ بشرية ك

 .كالقركف( Claws)المخالب 

 
    
ترتيب الحراشف في الحية  (أ) :مقطع لمجمد في الزواحف :(10-3)شكل     

( Kargong, 2009عن ) عممية االنسالخ(  ب)  .(االسفل ) والسحمية ( لىاالع)
 

: ق في البرمائيات بما يأتيتمؼ الجمد في الزكاحؼ عفيخ
. ظير في جمد الزكاحؼ طبقة متقرنة سميكة نسبيان ت .1
الحراشؼ في معظـ الحاالت مشتقة مف البشرة عمى الرغـ مف كجكد  .2

 .يضان أدمية أحراشؼ 

الب كالقركف ف التحكرات مثؿ المخرنة العديد ـؽالطبقة المت ظير مفت .3
. كالمناقير



 

 

ثُلقَ 

.....................................................................................ثُغجُظ

 ثُؾٜجص ثُـطجة٢..

 

206 

 .تككف الغدد الجمدية نادرة كمف ثـ فاف الجمد جاؼ .4

 
 

 الطيور. 3-3-5
جزاء غير كتككف األ، لجمد في الطيكر جاؼ كرقيؽ، كمفكؾا

. اطة بالريش ذات طبقة متقرنة متسمكةحالـ
مككنة  Epitrichiumخارجية طبقة  :ة مككنة مف عدة طبقاتالبشر

مف صؼ كاحد مف خاليا مسطحة رقيقة، كطبقة كسطية مف خاليا مسطحة 
كطبقة ( Stratum Corneum)تقرنة ـمتقرنة تقـك بالحماية كتعرؼ بالطبقة اؿ

  (.Stratum Germinativum)الطبقة المكلدة ب داخمية تتمثؿ
لية غزيرة لتحريؾ لياؼ عضأك ،لياؼ نسيج ضاـ متشابكةأمككنة مف دمة األ

 مف طبقة عميا ألؼتتكىي . عصابكعية الدمكية كاألاأل إلىضافة إالريش، 
(Superficial Layer) ،سفمى متراصة أخرلك مفككة (Deep Layer or 

Compactum Layer). كما تحتكم . كعائية كتفصؿ بيف الطبقتيف منطقة
   (.11-3شكؿ ) عمى خاليا دىنية يضان أدمة األ

كىذه . (Uropygial Glands)ـ في الجمد الغدد الجمدية عدا الدبرية تنعد     
مف  عمى الجية الظيرية كالتي تفتح قنكاتيامف النكع الكيسي المتفرع  الغدد

بركماتـ ) ذات طبيعة زيتية بركتينية فراز مادة دىنيةإكتقـك ب ،الجسـ
Promatum .)ككف جيدة التككيف في الطيكر المائية في حيف م كىي تككف
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تككف (  Salt gland) كىناؾ غدة ممحية  .خرلنمكىا اضعؼ في الطيكر األ
. جيدة التككيف في الطيكر البحرية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. مقطع في جمد الطيور( 11-3)شكل 
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ال تكجد في الجمد حامالت الصبغة، كالصبغة مكجكدة في الريش 
ر عمى الريش تشتمؿ المشتقات الييكمية الخارجية لمطيك .كالحراشؼ فقط

كالحراشؼ القرنية المكجكدة عمى اصابع القدـ كالمخالب كالمنقار القرني، 
. كتككف بشرية المنشأ

 اللون في الطيور
عف طريؽ  عف طريؽ الصبغات كجزئيان  ينتج المكف في الطيكر جزئيان 

(. كترتيب الريش)االنكسار كاالنعكاس عف سطح الريش 
ف حيث تتجمع حامالت الميالني ك القيكائي عفأسكد ينتج المكف األ

ثـ فأنيا تقـك بمد  فثناء نمك الريشة، ـكأدمية ألىذه الخاليا في الحميمة ا
. النسيج الظيارم الذم سيككف الريشة إلىبركزاتيا السايتكبالزمية الطكيمة 

ذلؾ مكت خاليا  كفي ىذا النسيج تترتب الحبيبات الميالنينية، كيعقب
صباغ الكاركتيف التي تتغير أف صفر ـحمر كاألألالمكف ا كينتج. الميالنيف

 مف الحامالت الحمراكية ترسب الحبيبات نتيجة قد يككف كأ، يان ميائمؾ
 فلك)اما المكف االبيض. ج الظيارم لبرعـ الريشة الناميفي النسي كالصفراكية

في ( مايكركميتر قطران  0.4)عف كجكد الفسح المممكءة باليكاء  فينتج( تركيبي
بيض كمف ثـ ظيكر الريشة حيث تقـك ىذه الفسح بعكس الضكء األسالت أ

حيث تؤدم خاليا  يضان أزرؽ لكف تركيبي ف المكف األأكما . الريش بيذا المكف
 – 0.1)سالت كتككف ذات ثقكب قنيكية الشكؿ دقيقة ككثيرة تكجد في األ

 جعؿ إلى (Box Cells)تعرؼ بالخاليا الصندكقية ( مايكركميتر قطران  2.25
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كقد لكحظت ىذه الظاىرة (. االزرؽ) الريش يعكس مكجات الضكء القصيرة
كيعزز ىذا المكف بالميالنيف المكجكد في ( Tyndall)تنداؿ  الكؿ مرة مف قبؿ

سمة حيث يقـك بامتصاص جميع المكجات عمؽ منيا في مركز األأمكاف 
. خرلالضكئية األ

زرؽ لمكف األارتباط ا فيك نتيجةخضر في الببغاء ما المكف األأ
 سيالت بدالن التقزح ظاىرة تركيبية لؤل ني، كيُوعدمصفر الكاركتالتركيبي مع األ

سيالت عريضة كمسطحة كعديمة الكالليب، كتحتكم كىذه األ. سالتمف األ
سمؾ كؿ منو ) مف الخاليا عمى ميالنيف مغطى بعدة طبقات رقيقة كشفافة

مككنة، جزائو اؿأ إلى الن حيث يمر الضكء مف خالليا متحؿ( مايكركميتر 0.4
الصبغة قبؿ  مف  لكف معظمو ينعكس، في حيف يمتص الضكء المار

. عمؽالسكداء األ
: إلىما التغير المكني فيعكد أ

. تالشي الصبغة السابقة الكجكد .1
 .فااأللكتعرية نيايات الريشة المتعددة  .2

ة مرسقكط الريش القديـ كاحالؿ ريش جديد محمو حيث ينتزع الريش  .3
الكاقعة  تستمر الحممة االدمية ، في حيفكاحدة كؿ ست اسابيع تقريبا

ريشة جديدة، كبالتالي فاف ىناؾ لتككف عند قاعدة كؿ حكصمة ريشة 
في بعض الطيكر مثؿ  ان كاستبداؿ الريش يككف مكسمي .ستبداؿ مستمرا

. كقد يككف تدريجيان ، (Peacock)الطاككس 
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 اللبائن .3-3-6
 يسمح بدخكؿ الماء، كيتبايف في السمؾ بدرجة الجمد مطاطي كال

، كتككف االدمة (لممكاسـ حيانا تبعان أك)كبيرة تبعا لمنكع كالمكاف عمى الجسـ 
تككف البشرة في  .(12-3شكؿ )، كتستخدـ في صناعة الجمكد سميكة جدان 

محتكية خالياىا ( Stratum Corneum)المبائف ذات طبقة خارجية متقرنة 
فيي ، فاقدة ألنكيتيا لكنيا ليست ميتة كما كاف يعتقد سابقان ك عمى الكيراتيف

كالكيراتيف . حدىا كابح لمنشاط االنقسامي لطبقة مالبيجيأنزيمات إتفرز عدة 
في  تتبايف ىذه الطبقة. ح بدخكؿ الماءبركتيف صمب غير ذائب كال يسـ
ماكف المعرضة لالحتكاؾ مثؿ باطف اليد السمؾ حيث تككف سميكة في األ

. خمص القدـأك
سكد البحر بفضؿ أكثر مقاكمة لمماء في الفقمة كأكيككف الجمد 

 Phospholipid-rich Layer)الطبقة المتقرنة الغنية بالشحـك المفسفرة 

Keratotic Horny Layer .) يضان أف المزيد مف تككف الكيراتيف يكجد أكما 
في حيف  ،كالكركدف مثؿ الفيؿ كفرس البحر ةفي جمد المبائف االستكائية الكبير

. في الحيتافمف ذلؾ  قؿ أيككف 
 Stratum) تقع تحت الطبقة المتقرنة كفي مناطؽ معينة طبقة شفافة   

Lucidum ) المانعة كاسرة لمضكء، كتعرؼ بالطبقة(Barrier Layer ) حيث
ف خالياىا تصبح متراصة مككنة منطقة تمنع ألكتركني ظير المجير اإلأ

الشفافو عمى مادة تحتكم الطبقة . أك خارج الجسـؿ داخ إلىمركر المكاد 



 

 

ثُلقَ 

.....................................................................................ثُغجُظ

 ثُؾٜجص ثُـطجة٢..

 

211 

الكيراتيف الزجاجي  مع عتبرالتي تك ،(Eleidin)ية تعرؼ بااللياديف كيميائ
(Keratohyalin )تقع تحت الطبقة . منتجات كسطية في تككيف الكيراتيف

 Stratum)ك الحبيبية أتعرؼ بالطبقة المحببة  أخرلالشفافة طبقة 
Granulosum)تتألؼ مف عدة صفكؼ مف الخاليا المحممة  الطبقة ، كىذه

كالتي يزداد عددىا في الطبقة ( Kertohyalin)بحبيبات الكيراتيف الزجاجي 
 Stratum)سفؿ الطبقة المحببة تقع الطبقة الشككية أ إلىك. الخارجية

Spinosum )كالتي ترتبط فييا الخاليا مع بعضيا عف طريؽ جسكر بينية. 
 Stratum)تكجد الطبقة المكلدة ىذه الطبقة مف  سفؿ األ إلىك

Germinativum )كالتي تستقر خالياىا العمكدية عمى الغشاء القاعدم .
 ؾ خالياكخاليا ىذه الطبقة ال تككف جميعيا بذات القدرة االنقسامية فينا

صبحت أنيا أك أيضية أك أسباب كراثية خارج الدكرة االنقسامية أل
. االنقسامية ليا يجة لنفاذ القدرةمتخصصة نت

: في طبقات البشرة اآلتيةيمكف مالحظة الخاليا  عمكمان       
لكبرل مف خاليا لنسبة اكتشكؿ ا( Keratinocytes)الخاليا الكيراتينية  .1

. تحتكم عمى نسب مختمفة مف مادة الكيراتيف، كمف ثـ فانيا البشرة
الجياز  في كتمعب دكران ( Langerhan's Cells)خاليا النكرىانس  .2

قياميا  إلىضافة إ، Antigensالمناعي الجمدم المتالكيا مستضدات 
عمى  Schweizer (1981)كيؤكد . ببرمجة انقساـ الخاليا الكيراتينية

 .ةمكجكد دكر ليذه الخاليا في تخصص الخاليا الكيراتيف
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كىي خاليا غنية بانزيـ الػ : (Melanocytes)الخاليا الميالنينية بركزات   .3
Tyrosinase  إلىالذم يحكؿ الثايركسيف (Dihydroxy 

Phenylalanine( )DOPA .)فيي  في درجة المكف ما االختالفاتأ
كقد تمعب عكامؿ مثؿ العمر كاليكرمكنات كالمحيط . نتيجة عكامؿ كراثية

 .في ذلؾ مراض دكران كاأل

كىي مستممات عصبية ( Merkel's Cells)خاليا ميركؿ  .4
(Neuroeceptors)  ، ما تككف مكجكدة في المناطؽ المحيطة  غالبان

 .ريبات الشعر كبنسب كاطئة لمغاية بج

قدرات انقسامية عالية،  ليا كىي خاليا( Stem Cells)الخاليا الجذعية  .5
كيككف معدؿ تكاثر الخاليا مساكيا . تقـك بالتعكيض عف الخاليا المزالة

كيسيطر . ثابتان  ذلؾ يبقى السمؾؿلمعدؿ تمزؽ الخاليا عند السطح، ك
 .Thyroid Glandفراز الغدة الدرقية إبكاسطة  عمى التقشر جزيئان 

الجزء العمكم منيا كالذم يككف عمى كيعرؼ دمة جيدة التككيف، األ
كىذه الطبقة تتككف  .(Papillary Layer)بالطبقة الحميمية  ،تماس بالبشرة

السفمى مف  كتعرؼ الطبقة. كعية دمكيةألياؼ مطاطة كككالجينية كأمف 
لياؼ مطاطة أكتككف ذات  (Reticular Layer)بالطبقة الشبكية ، االدمة

عصاب كعضالت أكعية دمكية كأكتكجد في كال الطبقتيف . كككالجينية
متد في اتجاىات نسجة ضامة تلياؼ ألأممساء كغدد كجسيمات لمسية ك

. مختمفة
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ف ذك طبقة ـ (Subcutaneous)دمة نسيج تحت جمدم يقع تحت األ
كالذم  (Adipose Tissue)ف ما يعرؼ بالنسيج الدىني خاليا دىنية تككُو 

. يساعد في حفظ درجة الحرارة
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. مقطع في جمد االنسان(  12 – 3) شكل             
 
كلكف ال تكجد  ،تكجد في الطبقة السفمى مف البشرة حبيبات صبغية 

ما بيف البشرة فيي مكجكدة صبغية اؿيا خالاؿ اماحامالت صبغة في المبائف 
. كاالدمة

: يكجد في جمد المبائف عدة انكاع مف الغدد ىي
: Sweat glands (Sudorific)الغدد العرقية  .1

كىي غدد بسيطة انبكبية ممتفة بشكؿ كبير، كتكجد في معظـ 
تقـك بافراز مادة  ك. خرلمف جسـ المبائف كال تكجد في الفقريات األاألماكف 

: كتككف عمى نكعيف. ائية تحتكم عمى بعض االمالح كاليكرياـ
العرؽ ذك  تقـك بافراز حيث كىي ذات افراز دكرم: Eccrine Gland .أ

تككف فاعمة بصكرة رئيسة في تنظيـ كىذه الغدد . المحتكل المائي العالي
ماكف أفي  تتركزقد الشعر كتكجد في المناطؽ عديمة كىي  . درجة الحرارة

( في الخفاش)كجانبي الراس ( في القرد كالجرذ كالفار)ؿ راحة القدـ معينة مث
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فرس )ف ذنيكفي األ( في الكعؿ)كقاعدة الذنب ( رنبفي األ)كحكؿ الشفاه 
الحيتاف، )كما في آكالت النمؿ كالمبائف البحرية  كقد تختفي كميان (. الماء
تبخر  مؿكيع. كالت المحـآكما في  ك تختزؿ كثيران ، أ(يةبقار البحركاأل

عمى اداء نفس الدكر الذم تقـك بو ىذه المعاب مف لساف الكالب الالىثة 
د مكؿ غدد عرقية متحكرة ف الخارجية كغدلغدد الشمعية لآلذر ابتعتك. الغدد

 .كمتكسعة
 .في البيضىي عميو كثر مما أشخاص السكد في األ عدد ىذه الغدد ك
اكبر  تككف ،يةكىي نكع ثاني مف الغدد العرؽ: Apocrine Glands . ب

الجزء االفرازم الكاقع في كذات قنكات اطكؿ كاعرض كممتفة في 
ار، مائؿ الى االصفرك أ ان بيضأ حميبيان  ، لكنوافرازىا ليس مائيا. االدمة

 تكجد تحت االبط كالمناطؽ التناسمية. كيككف ذك رائحة غير مستساغة
جة القة بتنظيـ دركىي ليس ليا ع. كالمخرجية كحكؿ حممة الثدم

. اما عددىا فيككف في النساء ضعؼ ما ىي عميو في الرجاؿ .الحرارة
: Sebaceous Glandsالغدد الدىنية  .2

فراز ترتبط بجريبات الشعر رغـ كمية اإل ،غدد متفرعة حكصميةكىي 
تطرح البطانة فراز في عممية اإلك. السطح مباشرة إلى ف بعضيا يفتح حران أ

 .نتيجة التجمعات الدىنية، كمف ثـ تمكت تصبح ىذه الغدة متسعة نفسيا اذ
 . Sebumبالزىـ ، الغدد ىذه فرازيدعى ا
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فرازات الغدد الدىنية عمى حفظ نعكمة الشعر كالجمد كتكسب إتعمؿ 
 Meibomian)كمي بمي لغدد مفراز الدىفكيقـك اإل .الجمد رائحتو الخاصة

Glands) سطح كرة فراز الدمعي ليحفظو فكؽ بتككيف طبقة رقيقة فكؽ اإل
. حكاؿ االعتياديةالعيف كليمنع كذلؾ الدمع مف السقكط عمى الخديف في األ

اما . Zeisزايس  بغدة حكاجب العينيف غدة تعرؼ كتفتح في جريبات شعر
بجريبات  فيي ال ترتبط في زكايا الفـ كالشفاه الغدد الدىنية المكجكدة 

. كجكد الغدد الدىنيةتخمك المبائف البحرية مف الشعر كينعدـ فييا ك. الشعر
: Scent Glandsغدد الرائحة  .3

كىي غدد كبيرة حكصمية مركبة تقع تحت السيطرة اليكرمكنية كتكجد 
في كثير مف المبائف، كتككف ذات مدل كاسع مف االختالؼ في الطبيعة 

ك عمى الظير أ( الخفاش كالغزالف)عمى الكجو  قد تكجد ىيؼكالتكزيع، 
تستخدـ لجذب الجنس  ، ك(الماعز كالكركدف)ـ داؽك عمى األأ( الكنغر)

. ك الدفاع كالتحذيرأك لمتمييز أخر اآل
 
 

: (Mammary Glands)الغدد المبنية  .4
متحكرة ( Apocine)عرقية  أف تككفمف المحتمؿ كىي غدد مركبة 

 .تفترض اشتقاقيا مف الغدد الدىنيةف بعض الدراسات الحديثة أبالرغـ مف 
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 ، لكنياناثمكجكدة في اإل، كتككف السيطرة اليكرمكنية تتحىذه الغدد  تقع 
  .ثرية في الذككرأ

كلى أنتيجة تسمؾ الطبقة البشرية حيث تظير الغدد المبنية  تتككف 
دالالتيا في الجنيف بشكؿ زكج كاحد مف الحركؼ البشرية تمتد مف الصدر 

-3 شكؿ)  (Milk Lines)بالخطكط المبنية  ،تعرؼكالمنطقة االربية  إلى
بسبب التجمعات الغدد بالزيادة في الحجـ عند البمكغ، كذلؾ ىذه تبدأ . (13

مالح أالسكر كااللبكميف ككفرازىا عمى الماء كالدىف إكيحتكم . الدىنية فييا
. نكاعكىذه المككنات تختمؼ باختالؼ األ. أخرل

مف النكع ( Prototheria)كلية تككف الغدد المبنية في المبائف األ 
تكجد في كال الجنسيف لكنيا  كىي  .المركب، كتككف عديمة الحميماتالنبيبي 
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. الغدد المبنية في المبائن(: 13-3)شكل 
توزيع الحميمات في ( ب)الخطوط المبنية والحميمات في جنين خنزير، ( أ)

بوع في جنين إنسان عند األس( 1: )مراحل تكوين الغدة المبنية( جـ)جسم اإلنسان، 
( د)عند الوالدة، ( 4)المرحمة الوسطية، ( 3)عند األسبوع التاسع، ( 2)السادس، 

.  (Kent, 1972عن )المبائن  في  لغدد المبنيةقنية وحميمات ااأل
كالحممة ( Teat)ىناؾ اختالفات تشريحية بيف الحممة الكاذبة  
ثانية مف خالؿ كجكد صيريج في األكلى كانعدامو في اؿ( Nipple)الحقيقية 

كيتفاكت . التفريؽ بينيما ما مظيريا فال يمكفأ .مع كجكد القنكات المكصمة
نكاع، ففي القركد العميا تكزيع كعدد الغدد المبنية كالحممات باختالؼ األ



 

 

ثُلقَ 

.....................................................................................ثُغجُظ

 ثُؾٜجص ثُـطجة٢..

 

219 

كفي . نساف يكجد زكج كاحد مف حممات الصدر كلمخفاش مثؿ ذلؾكاإل
ك الخنزير أيمسؾ صغير الحكت  حيث الحيتاف تكجد الحممات قرب االربية
. ـ بالسباحةالبحرم بالحممات في حيف تقـك األ

. كاشتقاؽ الممحقات الجمديةاصؿ (  14-3)كيكضح الشكؿ     

 
 

(  Kardong, 2012عف ) المشتقات الجمدية (  14 – 3) شكؿ 
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 Skin Derivativesالمشتقات الجلدية . 3-4

 

ٖٓ ثُذؾشر أٝ ثألدٓز، ٝصؾضَٔ ػ٠ِ ثُـذد  صضٔغَ ثُٔؾضوجس ثُؾِذ٣ز دٌجكز ثُضشث٤ًخ ثُض٢ صؾضن 

ثُٔخجُخ ٝثألظجكش )ٝثُقشثؽق أٝ ثُوؾٞس دؤٗٞثػٜج ٝثُؾؼش ٝثُش٣ؼ ٝثُوشٕٝ ٜٝٗج٣جس ثألفجدغ 

. ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ثُضشث٤ًخ ثُض٢ ص٘ؾؤ ٖٓ ثُذؾشر أٝ ثألدٓز( ٝثُقٞثكش
 

 دائرية الفم. 3-4-1
(. Horny Teeth)ثٕ ثُوش٤ٗز صضٔغَ ثُٔؾضوجس ثُؾِذ٣ز ك٢ دثةش٣ز ثُلْ دجُـذد ٝثألعٖ

 Buccal)كجألع٘جٕ ثُوش٤ٗز ػذجسر ػٖ دشٝصثس ٓخشٝه٤ز ثُؾٌَ دؾش٣ز ثُٔ٘ؾؤ صٞؽذ ك٢ ثُؤغ ثُل٢ٔ 

Funnel) ٝصضٌٕٞ ٗض٤ؾز ثٗوغجّ خال٣ج ثُطذوز ثُُٔٞذر، ف٤ظ ٣ؤد١ ثالٗوغجّ ث٠ُ صٌٕٞ هذوجس ػذ٣ذر ،

ٝٛزث ثُنـو ٣ؤد١ . علَ ثُطذوز ثُوش٤ٗزٖٓ ثُخال٣ج ثُٔخجه٤ز ٝثُض٢ صنـو ػ٠ِ دؼنٜج ًٜٞٗج صوغ أ

 Functional Horny)إ٠ُ ص٣ٌٖٞ صش٤ًخ هش٢ٗ ع٤ٔي ٝٓذدخ ٣ؼشف دجُغٖ ثُوش٢ٗ ثُٞظ٤ل٢ 

Tooth)  ٖٓ عْ صذذأ هذوز أخشٟ صوغ ٓج د٤ٖ ثُغٖ ثُوش٢ٗ ثُٞظ٤ل٢ ٝثُطذوز ثُُٔٞذر دجُضقٍٞ ثُوش٢ٗ

ٝص ٣ؼشف دجُغٖ ثُوش٢ٗ ثُذذ٣َ ٝٛزث ثُذش. خالٍ صشعخ ٓجدر هش٤ٗز ف٤ظ صضخز ؽٌَ دشٝص ٓذدخ

(Replacing Horny Tooth .)

ًٔج صٞؽذ ٓغَ . عٖ ٓضوشٕ ٓؾجدٚ ألع٘جٕ ثُؾ٢ٌِ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُضش٤ًذ٤ز ٣33ٞؽذ ك٢ ثُؾشط           

-3ؽٌَ ) (Rasping Tongue)ٛزٙ ثألع٘جٕ ثُٔضوشٗز ػ٠ِ هٔز ثُِغجٕ ٌٓغذزً إ٣جٙ ثُقلز ثُٔذشد٣ز 

15   .)
 

 

 

 

 

 

 

 

. اٌممغ اٌفمً فً اٌجٍىً وذرضح فٍه األسىان اٌمشوٍح(: 15-3)شىً 

(.   (Wischnitzer, 1972ػه )
 

 األسماك. 3-4-2
األسماك الغضروفية ( 1)
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( Placoid Scales)صضٔغَ ثُٔؾضوجس ثُؾِذ٣ز ك٢ ثألعٔجى ثُـنشٝك٤ز دجُقشثؽق ثُذسػ٤ز 

كنالً ػٖ ثُـذد ثُؾِذ٣ز ( Ceratotrichia)ٝثُخ٤ٞه ثُوش٤ٗز ( Placoid Teeth)ٝثألع٘جٕ ثُذسػ٤ز 

. ثُض٢ عذوش ثالؽجسر ث٤ُٜج

 

 

 Placoid Scalesالدرعية  لحراشفا( أ) 
ر دضشث٤ًخ ٓخشٝه٤ز ثُؾٌَ دسػ٤ز ٓٔغَ دقشثؽق٣ـط٠ ثُؾغْ ك٢ ثألعٔجى ثُـنشٝك٤ز 

 ثفذصؼذ ُِغٌٔز ثُٞثفذر، ٝ صظٜش صذج٣٘جً ك٢ ثُؾٌَ ٝثُضش٤ًخ مٖٔ ٓ٘جهن ثُؾغْ ثُٔخضِلز،  فـ٤شر

ٝثُٔغخ٤جس ( Batoidea)ك٢ ثُوٞثدغ  ٣ٌٕٞ ػذدٛج ٓخضضالٝٛزٙ ثُقشثؽق . ثُقشثؽق ثُذذثة٤زع أٗٞث

(Chimaeras . )

ص٘طٔش ك٢  (Basal Plate)فل٤قز هجػذ٣ز ٝ ( Spine)ؽًٞز  ثُذسػ٤ز ٖٓ ثُقشؽلزصضؤُق  

( Pulp Cavity)عطقٜج ثُذثخ٢ِ رٝ كضقز صوٞد إ٠ُ صؾ٣ٞق ُذ٢ ٣ٌٕٞ ، ٝثالدٓز ٓضخزر ؽٌالً ٓؼ٤٘٤جً 

( Odontoblasts)أسٝٓجس ػجؽ٤ز ػ٠ِ  ٣ٝقض١ٞ ثُِخ  .ُب د٘غ٤ؼ مجّ ٝػجة٢ أع٘جء ثُق٤جر٣ٔش

(. Lymph Channels)ٝه٘ٞثس ُٔل٤ز ( Nerves)ٝأػقجح ( Blood Vessels)ٝأٝػ٤ز د٣ٞٓز 

( Dentin)أٓج ثُؾًٞز ك٢ٜ ػذجسر ػٖ دشٝص ٓغطـ رٝ عالط ؽؼخ، صخضشم ثُؾِذ ٝصضٌٕٞ ٖٓ ػجػ 

( . Enamel)ٖٓ ث٤ُٔ٘ج  ٓـط٠ دطذوز

صؾضن ثُوؾشر ثُذسػ٤ز ؽضة٤جً ٖٓ ثألدٓز ٝؽضة٤جً ٖٓ ثُذؾشر، إر إٔ ثُقل٤قز ثُوجػذ٣ز ٝػجػ  

ك٢ ف٤ٖ ٣لشص ث٤ُٔ٘ج ثُز١  ،(ٓؾضوز ٖٓ ثألدٓز( )Mesoderm)ثُؾًٞز ٣ؾضوجٕ ٖٓ ثألد٣ْ ثُٔضٞعو 

(. 16-3ؽٌَ ( )Ectoderm)٣ق٤و دجُؾًٞز ٖٓ ثألد٣ْ ثُظجٛش 

 

 

 Development of Placoid Scalesقشور الدرعية تكوين ال
 

صؼشف دجألسٝٓجس ثُقِذز ) دضؾٔغ خال٣ج  ثد٤ٓز ٣ذضذء ص٣ٌٖٞ ثُوؾٞس ثُذسػ٤ز 

(Scleroblasts)) ٌٓٞٗز فِٔز أد٤ٓز   صقش ثُـؾجء ثُوجػذ١(Dermal Papilla) ُٞٔ٘ٝدجعضٔشثس ث ،

فٞ ثألػ٠ِ دثكؼز صٔش ٛزٙ ثُخال٣ج دجُؼذ٣ذ ٖٓ ثالٗوغجٓجس ثُخ٤ط٤ز ٓؤد٣ز إ٠ُ صٞعغ ثُقِٔز ٝٗٔٞٛج ٕ

(. Basal Plate)ؽٌَ ثُقل٤قز ثُوجػذ٣ز  ٝٛزٙ ثُق٤ِٔز صضخز ك٤ٔج دؼذ. ثُذؾشر 

ثألسٝٓجس ثُؼجؽ٤ز ثُض٢ ٣طِن ػ٤ِٜج ك٢ ٛزٙ ثُٔشفِز، صلشص ثألسٝٓجس ثُقِذز ٝ

(Odontoblasts )ٖ١ٓض٣ؼ ًٞالؽ٤ Hydroxyapatite + Calcite . ٣ؼج٢ٗ ٖٓ صذِٞس ٝٛزث ثُٔض٣ؼ

ٓغ  خال٣ج ثُطذوز ثُُٔٞذر ٝثُض٢ ٢ٛ ػ٠ِ صٔجط ٝصوّٞ. ػ ػ٘ٚ ٓخشٝه ػجؽ٢ رٝ هجػذر ػش٣نز٣٘ش

( Ameloblasts)ٖٓ أسٝٓجس صؼشف دؤسٝٓجس ث٤ُٔ٘ج ( Enamel)ثُقِٔز ثألد٤ٓز دض٣ٌٖٞ ث٤ُٔ٘ج 

(. 16-3ؽٌَ )
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 Placoid Teethاألسنان الدرعية ( ب)
ثُذسػ٤ز ف٤ظ إٔ ًالٛٔج ٣ٔغالٕ دوج٣ج ٓضقٞسر ٖٓ  ُِقشثؽق٣ؼذ أفَ ثألع٘جٕ ثُذسػ٤ز ٓٔجعالً 

ٝفل٤ق٤ز ثُؾِذ ( Ostracodermi)ثُؾِذ  ٣زثُقلجةـ ثُؼظ٤ٔز ثألد٤ٓز ثُض٢ ًجٗش ٓٞؽٞدر ك٢ فلجةـ

(Placodermi )َكْ ك٢ ًِخ ثُذقش ٣ظٜش صذسؽجً ٖٓ ، خقٞفجً ٝإٔ ثٍصؾجٗظ صش٤ًذٜٔج دذ٤ُ

(. 17-3ؽٌَ )ثُذسػ٤ز إ٠ُ ثألع٘جٕ  ثُقشثؽق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

. اٌذسػٍح فً وٍة اٌثحش اٌحشاشفذىىٌه (: 16-3)شىً    

Compact Layer (dc)  ،طثمح مرشاصحLoose Layer (dl)  طثمح مىحٍح أو

 Unicellular Gland (gl)مٍىا،  Enamel (e)ٌة أدمً،  Dermal Pulp (dp)مفىىح، 

                   شىوح Spine (s)خٍٍح مٍالوٍىٍح،  Melanocyte (m)غذج وحٍذج اٌخٍٍح، 

 (.Kent, 1972ػه )
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. األسىان اٌذسػٍح فً وٍة اٌثحش(: 17-3)شىً 

( Wischnitzer, 1972ػه )
 

 Ceratotrichiaة الخيوط القرني( جـ)
صؼَٔ ػ٠ِ ٝ ٖٓ ثألدٓز ص٘ؾؤ رثس هذ٤ؼز ٤ُل٤ز ؿ٤ش ٓوغٔز ٗق٤لز ٓضوشٗز خ٤ٞه دغ٤طز٢ٛٝ 

د ٓؾٔٞػز ٖٓ ٛزٙ ثُخ٤ٞه ٌٓٞٗز ؽًٞز صِقن دجُضػ٘لز ٝصضـ. ؽضثء ثُظجٛشر ٖٓ ثُضػ٘لزدػْ ثأل

(. 18-3ؽٌَ )

 

 

 

. فً وٍة اٌثحش Ceratotrichsاٌخٍىط اٌمشوٍح (: 18-3)شىً           

( Wischnitzer, 1972ػه )

 

 

األسماك العظمية ( 2)
ثُـنشٝك٤ز  صضٔغَ ثُٔؾضوجس ثُؾِذ٣ز ك٢ ثألعٔجى ثُؼظ٤ٔز ًٝٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثألعٔجى

. إمجكز إ٠ُ ثُـذد ثُؾِذ٣ز( Lepidotrichia)صػ٘ل٤ز دقشثؽق ثد٤ٓز ٝؽؼ٤شثس 

 Scales لحراشفا( أ)
، (Mesoderm)ك٢ ثألعٔجى ػٔٞٓجً ٓؾضوجس أد٤ٓز أفِٜج ٖٓ هذوز ثألد٣ْ ثُٔضٞعو  ثُقشثؽقصٔغَ 

  (.1-3الفع ؽذٍٝ ) ٢ٛٝ صٌٕٞ ػ٠ِ أٗٞثع

: ثُٔٞؽٞدر ك٢ ثألعٔجى ثُؼظ٤ٔز فشثؽقٝك٤ٔج ٣ؤص٢ صؼش٣لجً ٌَُ ٗٞع ٖٓ ثٍ
 

 Cosmoid Scalesاٌىىصمىٌذٌح  حشاشفاي

ؽٞدر ك٢ ثٌُٞص٣ٞٓذ٣ز دوج٣ج ُِقلجةـ ثُؼظ٤ٔز أد٤ٓز ثُٔ٘ؾؤ ثُض٢ ًجٗش ٓٞ فشثؽقصٔغَ ثٍ

ك٢ ثألعٔجى ثُؼظ٤ٔز ثُوذ٣ٔز ثُض٢ ثٗوشك  فشثؽقٝؽذ ٓغَ ٛزٙ ثٍس. فلجةق٤ز ٝفل٤ق٤ز ثُؾِذ

. ٓؼظٜٔج

: ثٌُٞص٣ٞٓذ٣ز ٖٓ أسدؼز هذوجس ٢ٛ فشؽلزصضؤُق ثٍ

. Lamellar Bone (Isopedine)هذوز عل٠ِ ٖٓ ثُؼظْ ثُقل٤ق٢ ( 1) 

. صوغ كٞم ثأل٠ُٝ، Spongy Boneٝهذوز ثُؼظْ ثالعل٘ؾ٢ ( 2)

ثُقِخ ٝثُز١ ٣ٌٕٞ  Cosmineهذوز ثٌُٞصٖٓ ك٢ ٛزث ثُ٘ٞع،  ٝثُض٢ صذػ٠ Dentinهذوز ثُؼجػ ( 3)

. رٝ ه٤٘جس
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. فً األسمان اٌمخرٍفح اٌحشاشفأوىاع (: 1-3)جذوي 
 

 

 

اٌرؼشٌف اٌرىصٌغ اٌىىع 
اٌحشاشف اٌذسػٍح . 1

Placoid Scales 

ذىجذ فً صفائحٍح اٌخٍاشٍم 

Elasmobranchii 

ذرىىن مه طثمح مه اٌؼظم 

طٍها اٌصفٍحً وطثمح ػاج ذغ

. طثمح مٍىا

اٌحشاشف اٌىىصمىٌذٌح . 2

Cosmoid Scales 

ذىجذ فً األسمان اٌؼظمٍح مه 

 Sarcopterygiiٌحمٍح اٌضػاوف 

: ذرىىن مه أستغ طثماخ هً

اٌؼظم اٌصفٍحً واٌؼظم 

االسفىجً وطثمح وىصمه 

Cosmine  وطثمح مٍىا

اٌحشاشف اٌىاوىٌذٌح . 3

( اٌمؼٍىٍح)

Ganoid 

(Rhomboid) Scales 

جذ فً شؼاػٍح اٌضػاوف ذى

Actinopterygii 

: ذرىىن مه ثالز طثماخ هً

اٌؼظم اٌصفٍحً واٌؼاج واٌمٍىا 

 Ganoinوٌطٍك ػٍٍها اٌىاوىٌه 

 .

اٌحشاشف اٌذائشٌح . 4

Cycloid Scales 

ذىجذ فً مؼظم طشفٍح اٌرؼظم 

Teleostei 

ذرىىن مه اٌؼظم اٌصفٍحً 

اٌحشاشف اٌمشطٍح . 5

Ctenoid Scales 

تؼض طشفٍح اٌرؼظم  ذىجذ فً

Teleostei 

ذرىىن مه اٌؼظم اٌصفٍحً 

 

(. 19-3ؽٌَ )٢ٛٝ ثُطذوز ثُغطق٤ز أٝ ثُخجسؽ٤ز  ،Enamelهذوز ث٤ُٔ٘ج ( 4)
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األدمٍح فً األسمان مماسوح ترشوٍة اٌصفائح  حشاشفذشوٍة اي(: 19-3)شىً 

 ٌحشاشفا( أ(. )د)اٌجٍذ  ٌحودسعاٌؼظمٍح األدمٍح اٌرً واود مىجىدج فً صفائحٍح 

، Lepidosteoidواوىٌذٌح مه وىع ٌٍثذوسرىٌذ  حششفح( ب)فً األسمان اٌحذٌثح، 

اٌؼظم اٌصفٍحً Paleoniscoid ،(1 )واوىٌذٌح مه وىع تاٌٍىوسىىٌذ  حششفح( جـ)

Lamellar bone ،(2 ) ًاٌؼظم االسفىجSpongy bone ،(3 ) اٌؼاجDentin ،(4 )

  .Fibrous plateاٌصفٍحح اٌٍٍفٍح Enamel ،(5 )اٌمٍىا 

. (Kent, 1972ػه )

 
 Ganoid Scalesاٌىاوىٌذٌح  اٌحشاشف

: ثٌُج٣ٞٗذ٣ز ٖٓ عالط هذوجس ٢ٛ ُقشؽلزصضؤُق ث

. Isopedineهذوز ثُؼظْ ثُقل٤ق٢ ( 1)

. Dentinهذوز ٓخضضُز ٖٓ ثُؼجػ ( 2)

. ٣ٝGanionطِن ػ٤ِٜج  Enamelهذوز خجسؽ٤ز ٢ٛ هذوز ث٤ُٔ٘ج ( 3)

: ثٌُج٣ٞٗذ٣ز ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٛٔج ثؽقفشٝثٍ

٢ٛٝ صخضِق ك٢ صش٤ًذٜج ػٖ ثُقلجةـ ثُوذ٣ٔز ف٤ظ صلوذ هذوز ثُؼظْ : ٤ُLepidosteoidذذٝعض٣ٞذ  -

ثالعل٘ؾ٢ ٝهذوز ثُؼجػ، ٝدزث كئٜٗج صضشًخ ٖٓ هذوز عل٠ِ ٢ٛ هذوز ثُؼظْ ثُقل٤ق٢ ك٢ ثألعلَ  

رٙ ثُقشثؽق ٓٞؽٞدر ك٢ عٌٔز أدٞ ، ٝٙ(19-3ؽٌَ ) Ganoinٝثُض٢ صؼِٞٛج هذوز ث٤ُٔ٘ج ثُٔغٔجر 

. Garpikeٓ٘وجس 

ثُؼظْ : ٝٛزٙ صخضِق ػٖ عجدوضٜج دٌٜٞٗج صضٌٕٞ ٖٓ عالط هذوجس ٢ٛ: Paleoniscoidدج٤ُٞٗغ٣ٌٞذ  -

ثُقل٤ق٢ ٝثُؼجػ ٝث٤ُٔ٘ج، أ١ أٜٗج ثخضِلش ػٖ ثُقلجةـ ثُوذ٣ٔز دلوذثٜٗج هذوز ثُؼظْ ثالعل٘ؾ٢ 

. Polypterusصؼذدر ثُضػجٗق ، ٣ٞؽذٛزث ثُ٘ٞع ك٢ ثُغٌٔز ّ(19-3ؽٌَ )

فشثؽق ًج٣ٞٗذ٣ز ٖٓ  Sturgeonٝثُقلؼ  Amia( ٓوٞعز ثُضػ٘لز)ٝصٔضِي عٌٔض٢ ثإل٤ٔ٣ج 

. ، صٌٕٞ ٓقٞسر ك٢ ٓ٘طوز ثُشأطLepidosteoidٗٞع ٤ُذذٝعض٣ٞذ 

صضشصخ ثُقشثؽق ثٌُج٣ٞٗذ٣ز ػ٠ِ ؽغْ ثُغٌٔز ًضشص٤خ ثُذالهجس ػ٠ِ ثألسك دق٤ظ صِضو٢ 

. س ثُقشثؽق ثُٔق٤طز دٜجفجكز ًَ فشؽلز ٓغ فجكج

 Cycloid Scalesاٌذائشٌح  اٌحشاشف

ٝثُقشؽلز ٖٓ ٛزث ثُ٘ٞع . ٣ؼذ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُقشثؽق ٖٓ أًغش ثألٗٞثع ؽ٤ٞػجً ك٢ ثألعٔجى ثُؼظ٤ٔز

٢ٛٝ صضؤُق ٖٓ ػظْ . دثةش٣ز ثُؾٌَ صوش٣ذجً، ٝصٌٕٞ ع٤ٌٔز ك٢ ثُٔشًض ٝصؤخز دجُشهز دجصؾجٙ ثُقجكجس

ٝصظٜش (. Collagenous Connective Tissue( )ًٞالؽ٢٘٤)ّ ٤ُل٢ فل٤ق٢ ٌٕٓٞ ٖٓ ٗغ٤ؼ مج

-3ؽٌَ )ك٢ ٛزٙ ثُقشثؽق فِوجس ٗٔٞ ٓضقذر ثُٔشًض ٣ٌٖٔ ٖٓ خالُٜج ثُضؼشف ػ٠ِ ػٔش ثُغٌٔز 

20 .)
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ثٓج عٔي  ٛزٙ ثُقِوجس كجٗٚ ٣خضِق . ٣ٝؼضٟ ٝؽٞد فِوجس ثُ٘ٔٞ إ٠ُ ثإلمجكجس ثُٔغٔشر ُٔجدر ثُوؾشر    

ث ًجٗش ثُضـز٣ز ؽ٤ذر ٝٓضٞكشر ك٢ ؽ٤ٔغ ثُٔٞثعْ كال ٣ٌٕٞ ٛ٘جى كشم ك٢ عٌٜٔج صذؼجً ُِضـز٣ز، كئر

 .ٝثُؼٌظ فق٤ـ
 

اٌؼظمٍح  اٌحشاشفذىىٌه  

ثُٞثهؼز أعلَ ثُذؾشر ٝصذذأ دجُضٌجعش ٝإػجدر ثُضشص٤خ ُضؾٌَ ( Scleroblasts)ص٘ٔٞ ثألسٝٓجس ثُقِذز 

ػظ٤ٔز ك٢ صؾ٣ٞق ثُؾ٤خ ٌٓٞٗز هؾشر عْ صذذأ ٛزٙ ثألسٝٓجس دئكشثص ٓجدر . ؽ٤ذجً هشف٢ ثُؾٌَ ٓجةَ

 صؼِٞٛج دٕٝ صوّٞ ثُقشؽلز ثُٔضٌٞٗز دذكغ ثُذؾشر ثُض٢.  ػظ٤ٔز صضغغ ٓغ ص٣جدر صشعخ ثُٔجدر ثُؼظ٤ٔز

صذو٠ ٛزٙ ثُقشثؽق ٓ٘لقِز ػٖ دؼنٜج دجؽشهز ٖٓ ٗغ٤ؼ . إٔ صٔضهٜج ًٔج صؼَٔ ثُقشثؽق ثُذسػ٤ز

 (.Scale Pockets)مجّ ٌٓٞٗز ٓج ٣ؼشف دؾ٤ٞح ثُوؾٞسثٝ ثُقشثؽق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cycloid scalesاٌذائشٌح  )اٌحشاشف اٌحٍمٍح (: 20-3)شىً          

( Kent, 1972ػه . )Ctenoid Scalesاٌمشطٍح و              

 
 Ctenoid Scalesاٌمشطٍح  ٌحشاشفث

٢ٛٝ صٔجعَ دذسؽز ًذ٤شر ثُقشثؽق ثُذثةش٣ز ٖٓ ف٤ظ ثُؾٌَ ٝثُضش٤ًخ ٝثُقِوجس ٓضقذر 

ٛزٙ ثُقشثؽق ك٢  صٞؽذ .ص، ٌُٜ٘ج صخضِق ػٜ٘ج دٞؽٞد أع٘جٕ فـ٤شر ػ٠ِ ثُؾضء ثُقش ٜٓ٘جثُٔشى

(. 20-3ؽٌَ ) Liza abuدؼل ثألعٔجى ثُؼظ٤ٔز ٓغَ عٌٔز ثُخؾ٢٘ 

 

 

 Lepidotrichiaالشعيرات الزعنفية ( ب)
، صٌٕٞ ٓوغٔز  ( 21-3ؽٌَ )ٝصضٔغَ دؾؼ٤شثس فشؽل٤ز أد٤ٓز ثُٔ٘ؾؤ

ٝثُؾؼ٤شثس ثُضػ٘ل٤ز . ثُخ٤ٞه ثُوش٤ٗز ثُٔٞؽٞدر ك٢ ثالعٔجى ثُـنشٝك٤ز ٝٓضدٝؽز ٝ أكنَ ٗٔٞثً ٖٓ

. صؼشف دجُؾًٞز ٢ٛ ثألخشٟ هذ صضقذ ُضٌٕٞ دشٝصثس فِذز صق٢ٔ ثُضػ٘لز ٝصذػٜٔج،
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سمىح ( أ. )فً األسمان اٌؼظمٍح lepidotrichiaاٌشؼٍشاخ اٌضػىفٍح (: 21-3)شىً 

. Sturgeonٌحفش سمىح ا( ب)، Ribbonfishطشفٍح اٌرؼظم 

 (Kent & Carr, 2001ػه )
 

 
 

 

 
 

 

البرمائيات . 3-4-3
. صضٔغَ ثُٔؾضوجس ثُؾِذ٣ز ك٢ ثُذشٓجة٤جس دجُوؾٞس ٝثُـذد

 

القشور ( أ)
ٝثُض٢  ٣Caecilianخِٞ ؽِذ ثُذشٓجة٤جس ٖٓ ثُقشثؽق ػذث دؼل ثُذشٓجة٤جس ػذ٣ٔز ثألهذثّ 

ك٢ ثألعٔجى إال أٜٗج صخضِق ػٜ٘ج ك٢ ًٕٞ ًَ صٞؽذ  ك٤ٜج فشثؽق أد٤ٓز ثُٔ٘ؾؤ صؾذٚ صِي ثُٔٞؽٞدر 

ًٔج ٣ٞؽذ ك٢ (.  9 – 3ؽٌَ ) فشثؽق دذالً ٖٓ فشؽلز ٝثفذر ك٢ ثألعٔجى  6-4ؽ٤خ أد٢ٓ ص٘ؾؤ ٓ٘ٚ 

دؼل ثُذشٓجة٤جس فشثؽق ػ٠ِ دسؽز ػج٤ُز ٖٓ ثُضوشٕ ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ أهذثّ دؼل ثُؼالؽ٤ْ 

(Toads) ٓج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثُؼِؾّٞ ثإلكش٣و٢ٝصٌٕٞ رثس ٓظٜش ٓخِذ٢ ٝصغضؼَٔ ك٢ ثُقلش ى .
 

 

 الزواحف. 3-4-4
ٝثُذسٝع ( ثُوش٤ٗز)صٔضجص ثُضٝثفق دض٘ٞع ٓؾضوجصٜج ثُؾِذ٣ز، ٝثُض٢ صضٔغَ دجُقشثؽق ثُذؾش٣ز 

كنالً ػٖ ثُـذد ( Horns)ٝثُوشٕٝ ( Beaks)ٝثُٔ٘جه٤ش ( Claws)ٝثُٔخجُخ ( Sheilds)ثُؼظ٤ٔز 

. ثُؾِذ٣ز ثُض٢ عذوش ثإلؽجسر إ٤ُٜج
 

 Epidermal Scalesالحراشف البشرية  (أ)



 

 

ثُلقَ 

.....................................................................................ثُغجُظ

 ثُؾٜجص ثُـطجة٢..

 

228 

٣ـط٠ ؽغْ ثُضٝثفق فشثؽق دؾش٣ز ثُٔ٘ؾؤ، صضٔغَ دضغخٖ أٝ صغٔي ثُطذوز ثُٔضوشٗز 

(Stratum Corneum )٢ٛٝ صق١ٞ مٖٔ ثُطذوجس ثٌُٔٞٗز ُٜج ػ٠ِ ٤ًشثص٤ٖ دشٝص٢٘٤ . ٖٓ ثُذؾشر

. فِخ( Structural Protein Keratin)صش٤ًذ٢ 

( صٔجعَ فشثؽق ثألعٔجى ) ف إٓج إٔ صٌٕٞ ٓضشثًذز ٝثُقشثؽق ثُذؾش٣ز ك٢ ثُضٝثؿ

ٝٓضشثدطز ف٤ظ صضقَ ثُقشثؽق ثُٔضؾجٝسر ٓغ دؼل ٖٓ خالٍ دؾشر سه٤وز ه٤ِِز ثُضوشٕ صؼشف 

ٝٛزث ثُـؾجء ٣غجػذ ثُق٤ٞثٕ ػ٠ِ ثُقشًز ًٕٞ (. Articulating Membrane)دجُـؾجء ثُٔلق٢ِ 

-3سثؽغ ؽٌَ ( )Flexible hinge)ٍ ثُٔشٕ ثُقشثؽق ثُوش٤ٗز ٓؼ٤وز ُِقشًز ٣ٝذػ٠ أ٣نجً دجالصقج

. ٝهذ صٌٕٞ ثُقشثؽق ٓضؾجٝسر ٤ُٝغش ٓضشثًذز ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثُغالفق(. 10

ؽضة٢ أٝ ( Ecdysis)صذخَ ثُقشثؽق ثُذؾش٣ز ك٢ ثُغقج٢ُ ٝثألكجػ٢ ك٢ ػ٤ِٔز ثٗغالك 

س صؾذٚ ٝهذ صظٜش دؼل ثُقشثؽق صقٞسثس ؽ٤ٌِز ٌٓٞٗز أؽٞثًجً ثٝ ٗضٞءث. ٢ًِ ٝصؾذد ٓغضٔش٣ٖ

ثٓج ثُؾشط كٜٞ ػذجسر (. Rattle Snake)ثُوشٕٝ، ٝهذ صٌٕٞ أؽشثعجً ًٔج ك٢ ثألكؼ٠ رثس ثألؽشثط 

(. 22-3ؽٌَ )ػٖ فشثؽق هذ٣ٔز ؽجكز ٓضقِز دذؼنٜج دؾٌَ ٓلٌي 

ٝهذ صظٜش ثُقشثؽق صقٞسثس ؽ٤ٌِز ألدثء ٝظجةق خجفز ك٢ٜ ٓغالً صؼَٔ ًٞعجةذ ٓجفز 

(Sucking Pads )ألفجدغ أٝ صغجػذ ك٢ ثُقشًز ػ٘ذٓج صٞؽذ ػ٠ِ ثُغطـ ف٤ٖ صٞؽذ ػ٠ِ هٔز ث

صٌٕٞ أػذثد ثُقشثؽق  ػجدر عجدضز مٖٔ ثُ٘ٞع، .  ثُذط٢٘ ُِق٤جس ثٝ ػ٠ِ ثُٞعجةذ ثُوذ٤ٓز ك٢ ثُضٔجع٤ـ

أٓج ثُِٕٞ ك٢ ثُقشثؽق ك٤ؼٞد إ٠ُ ثُقذـز ثُٔ٘ضؾشر ك٤ٜج ٝثُض٢ . ٌُٜٝ٘ج هذ صضـ٤ش دضـ٤ش دسؽز ثُقشثسر

ُٝذر ٖٓ ثُذؾشر، ٝهذ ٣ِؼخ ثُلـ ثألٓج٢ٓ ُِـذر ثُ٘خج٤ٓز دٝسثً ك٢ ثُضـ٤ش ٣ٌٕٞ ٓقذسٛج ثُطذوز ثُْ

. ث٢ُِٗٞ

ٝال دذ ٖٓ ثإلؽجسر ٛ٘ج إ٠ُ إٔ صٌشثس ثالٗغالك  ٣ؼٞد إ٠ُ ػٞثَٓ ػذ٣ذر ٜٓ٘ج ٤ًٔز ثُطؼجّ  

.  ثُٔض٘جٍٝ ٝٗؾجه ثُـذر ثُذسه٤ز
 

 Shieldsالدروع ( ب)
٢ٛٝ صضٔغَ دق٘جد٣ن . ٤ُ٘ز ثُؾِذ صٞؽذ ثُذسٝع دؾٌَ سة٤ظ ك٢ ثُغالفق ػذث ثُغالفق

. ػظ٤ٔز صؤُق ث٤ٌَُٜ ثُخجسؽ٢ ُٜزٙ ثُق٤ٞثٗجس

٣ضٌٕٞ ثُذسع ٖٓ فلجةـ ػظ٤ٔز أد٤ٓز ٓـطجر دقشثؽق دؾش٣ز صظٜش ػ٠ِ ثُغطـ   

 Dorsal)ٝثُذسع ك٢ ثُغِقلجر ٣ضؤُق ٖٓ ؽضء ظٜش١ ٣ذػ٠ دجُذسع ثُظٜش١ . ثُخجسؽ٢ ُِؾغْ

Carapace)ٍدط٢٘ أٝ ثُقذثس ، ٝآخش دط٢٘ ٣ذػ٠ دجُذسع ث(Plastron) ٣ٝشدو د٤ٜ٘ٔج دسع فجك٢ّ ،

(Marginal Carapace .)
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اٌصفائح اٌؼظمٍح ( أ. )وذحىساذها فً صواحف مخرٍفح اٌحشاشف(: 22-3)شىً 

، Alligatorمحاطح تحشاشف تششٌح فً اٌماطىس ( اٌٍىن األسىد اٌغامك)األدمٍح 

اٌمشون فً ( جـ)طً اٌصفائح اٌؼظمٍح فً اٌماطىس، اٌحشاشف اٌثششٌح اٌرً ذغ( ب)

األجشاط ( د)اٌسحاًٌ راخ اٌمشون واٌرً ذسمى خطأً تاٌؼالجٍم راخ اٌمشون، 

Rattles  فً األفؼى راخ األجشاطRattle Snake( . ػهKent, 1972). 
 

هز، صظٜش ٣ضٌٕٞ ثُذسع ثُظٜش١ ك٢ ثُغِقلجر ٖٓ فشثؽق دؾش٣ز ًذ٤شر ٓضوشٗز ٝسه٢: ثُذسع ثُظٜش١ -

٢ٛٝ صضٔغَ دقق ٝعط٢ ٣ٔضذ ػ٠ِ هٍٞ ثُخو . فذٝدٛج ًؤخجد٣ذ ٝصؤخز ٓغ٤ٔجس فغخ ٓٞهؼٜج

ٝصذػ٠ ٛزٙ ثُقلجةـ دجُضشٝط ثُؼقذ٤ز ( كٞم ثُوٞط ثُؼقذ٢ ُِؼٔٞد ثُلوش١)ثُٞعط٢ ثُظٜش١ 

(Neural Scutes .) ٝػ٠ِ ؽجٗذ٢ ٛزٙ ثُضشٝط ثُؼقذ٤ز ٣ٞؽذ فلجٕ ٖٓ ثُضشٝط ثُنِؼ٤ز

(Costal Scutes ) ٝثُض٢ صضقَ دذٝسٛج  دٔؾٔٞػز ٖٓ ثُضشٝط ثُقجك٤ز(Marginal Scutes .)

ٝصؤخز ثُضشٝط ثُقجك٤ز ٓغ٤ٔجس ٓخضِلز صذؼجً ُٔٞهؼٜج، كجُض٢ صوغ ك٢ ٓ٘ضقق ثُٜ٘ج٣ز ثألٓج٤ٓز صذػ٠ 

، أٓج ثالع٘ضجٕ ثُِضجٕ صوؼجٕ خِق ثُضشط ثُؼقذ٢ ثألخ٤ش كضذػ٤جٕ (Nuchal Scutes)دجُول٣ٞز 

(. 23-3ؽٌَ ( )Pygal Scutes)٣ٖ دجُضشع٤ٖ ثُذدش١

٣ٝضٌٕٞ ثُغطـ ثُذط٢٘ ُِذسع ثُظٜش١ ٖٓ فلجةـ ػظ٤ٔز أد٤ٓز ثألفَ صشصذو دضذثس٣ض 

(Sutures ) ٝص٘ذٓؼ دجُلوشثس ٝثألمالع، ٢ٛٝ صٞؽذ ك٢ عالط ٓؾج٤ٓغ :

أٓج٤ٓز ًذ٤شر ص٤ِٜج ( nuchal)فق ٝعط٢ ٖٓ ثُقلجةـ ٣٘ذٓؼ دجُلوشثس ٣ٝضؤُق ٖٓ، فل٤قز هل٣ٞز 

فـ٤شر صضذؼٜج فل٤قضجٕ خِق ػقذ٤ضجٕ ( Neural)ثٝ ػقذ٤ز ( Vertebral)كوش٣ز  فلجةـ

(Postneural ) أٝ هذَ رٗذ٤ز(Precaudal ) ٝػ٠ِ ًَ ؽجٗخ (. 24-3ؽٌَ )ؿ٤ش ٓشصذطز دجُلوشثس

ٝفجكز . ٓضطجُٝز ٣شصذو ًَ ٜٓ٘ج دنِغ( Costal)ٖٓ ؽجٗذ٢ ثُقلجةـ ثُلوش٣ز صٞؽذ فلجةـ مِؼ٤ز 

ثُٞعط٤ز ( Pygal)سر ٖٓ ثُقلجةـ ثُقجك٤ز ثُٔضدٝؽز ػذث ثُقل٤قز ثُذدش٣ز ثُنِغ ٌٓٞٗز ٖٓ دثا

. ثُخِل٤ز
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اٌذسع اٌظهشي، ( أ. )فً دسع اٌسٍحفاج( اٌرشوط)اٌحشاشف اٌثششٌح (: 23-3)شىً 

 Nuchal (nu)اٌحافٍح،  Marginals (m)،  اٌضٍؼٍح Costals (c)  .داســــــاٌص( ب)

،  اٌمفىٌح

Pygals (p)  ،اٌذتشٌحNeurals (n)  ،اٌؼصثٍحGulars (g)  ،حٍمىمٍحHumerals (h) 

 Femorals (f)تطىٍح،  Abdominals (a)صذسٌح،  Pectoralis (Pe)ػضذٌح، 

. (Kent, 1972ػه . )مخشجٍح Anals (an)فخزٌح،
 

د٤ٓز ٢ٛٝ ٣ضٌٕٞ ثُقذثس ٖٓ ٓؾٔٞػز صشٝط دؾش٣ز ٓضوشٗز صـط٢ ثُقلجةـ ثُؼظ٤ٔز ثأل: ثُقذثس -

ٝثُؼنذ٣ز ( Gular)ثُقِو٤ٓٞز : ٢ٛ ٖٓ ثألٓجّ إ٠ُ ثُخِق( ثُضشٝط)ٓؤُلز ٖٓ ػذر أصٝثػ ٖٓ ثُوطغ 

(Humeral ) ٝثُقذس٣ز(Pectoral ) ٝثُذط٤٘ز(Abdominal ) ٝثُلخز٣ز(Femoral ) ٝثُٔخشؽ٤ز

(Anal( ) ٌَ23-3ؽ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Costalsاٌصذاس، ( ب)دسع اٌظهشي، اي( أ. )اٌصفائح األدمٍح ٌٍذسع(: 24-3)شىً 

(c)  ،اٌضٍؼٍحNuchal (n)  ،لفىٌحPrecaudals (p1, p2)  ،لثً رٌٍٍحVertebrals (v) 

 Epiplastron (e) Entoplastron (en)فىق صذاس  دتشٌح، Pygial (Py)فمشٌح، 
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صذاس  Xiphiplastrons (xi)صذاس سفًٍ،  Hypoplastrons (h)صذاس داخًٍ، 

.  (Kent, 1972ػه . )سٍفً

 

 :أٓج ثُقلجةـ ثُؼظ٤ٔز ثألد٤ٓز دثخ٤ِز ثُٔٞهغ كضؾضَٔ ػ٠ِ ثُقلجةـ ثالص٤ز
( Entoplastron)ٝصضٔغَ دضٝػ أٓج٢ٓ فـ٤ش، ٝثُقذثس ثُذثخ٢ِ ( Epiplastron)كٞم ثُقذثس 

 Humeral)٢ٛٝ فل٤قز ٝعط٤ز فـ٤شر ٝإ٠ُ ثُخِق ٖٓ ٛزٙ ثُقلجةـ ٣ٞؽذ ثُقذثس ثُؼنذ١ 

Plastron )دثس ٝصقش ثُـ(Hypoplastron ) ٝثُقذثس ثُغ٤ل٢(Xiphiplastron ) َٝٛزٙ صٔغ

(. 24-3ؽٌَ )عالعز أصٝثػ ٖٓ ثُقلجةـ ثُؼظ٤ٔز 

ٓشٗز ػذ٣ٔز ثُقشثؽق ( ؿالف ؽِذ١)٣ٝٞؽذ ك٢ ثُغالفق ؽِذ٣ز ثُذسع فذكز ؽِذ٣ز 

ُذز أٓج فشثؽق ثُضٔجع٤ـ كضض٤ٔض دٞؽٞد فلشر ٓنـٞهز ك٢ ًَ ٜٓ٘ج، ٝٛزٙ ثُقلشر رثس ع. ثُذؾش٣ز

ٝثُضشٝط ك٢ ثُضٔجع٤ـ ٝثُغالفق ال صضغجهو ، ٌُٜ٘ج ص٘ٔٞ دئمجكز ٓجدر . فغ٤ز فـ٤شر ؿ٤ش ٓضوشٗز

. ٤ًشثص٤٘٤ز ػ٠ِ ثُغطـ ثُذثخ٢ِ ُِضشٝط، ٝدجُضج٢ُ صؼٞك ٓج ٣ضآًَ
 

 Clawsالمخالب ( جـ)
صؼذ ثُٔخجُخ ٓ٘جهن ٓضوشٗز ص٘ؾؤ ٖٓ ثُذؾشر ك٢ ٜٗج٣جس ثألفجدغ ٝرُي دضؾٔغ ٝثٗذٓجػ 

 (.Claw)ٌٓٞٗز صش٤ًخ هش٢ٗ ع٤ٔي ٣غ٠ٔ دجُٔخِخ ثُقشثؽق 

٣٘ٔٞ ثُٔخِخ دجعضٔشثس ٖٓ ثُطذوز ثُُٔٞذر ُِذؾشر، ٝدجعضٔشثس ثُ٘ٔٞ ٣ضقذح ٣ٝضوٞط ٤ُؤخز 

ٝفل٤قز ٓخِذ٤ز عل٠ِ ( Unguis)ٝثُٔخِخ ٣ضؤُق ٖٓ فل٤قز ٓخِذ٤ز ػ٤ِج . ؽٌِٚ ثُٔض٤ٔض

(Subunguis)خالٍ ثٗق٘جء ثُقل٤قز ثُؼ٤ِج  ، ٝ ٣ؤخز ؽٌَ هِ٘غٞر صق٤و دٜ٘ج٣ز ثإلفذغ ٝرُي ٖٓ

ٝهذ . ٝٛٞ ٣ضؾذد دٝس٣جً ٖٓ خالٍ صغجهو ثُطذوجس ثُؼ٤ِج ك٤ٚ. ه٤ُٞجً ٝػشم٤جً ٓق٤طز دجُقل٤قز ثُغل٠ِ

. ظٜشس ثُٔخجُخ ك٢ ثُضٝثفق ٓغ ظٜٞس ثُقشثؽق ثُذؾش٣ز ٝٛزث ٓج ٣ؤؽش ثألفَ ثُٔؾضشى ُٜٔج

 Horny Beaksالمناقير المتقرنة ( د) 
٢ٛٝ صضٔغَ دؤؿِلز دؾش٣ز ٓضوشٗز . ُٔضوشٗز ك٢ ثُضٝثفق ك٢ ثُغالفق كوو صضٔغَ ثُٔ٘جه٤ش ث

. صق٤و ػظجّ ثُل٤ٌٖ ثُؼ١ِٞ ٝثُغل٢ِ، ٝصؤد١ دٝس ثألع٘جٕ ثُٔٞؽٞدر ك٢ ثُضٝثفق ثألخشٟ

 Hornsالقرون ( هـ)
هشٕٝ فو٤و٤ز ف٤ظ ًجٗش ٓؤُلز ٖٓ دشٝص ػظ٢ٔ ٖٓ ( ثُٔ٘وشمز)ثٓضٌِش ثُضٝثفق ثُوذ٣ٔز 

ًجٕ ٓقجهز دطذوز ٓضوشٗز ٖٓ ثُؾِذ ًٝجٕ أٍٝ ظٜٞس ُٜج ك٢ ثُذ٣٘جفٞسثس  ثأٗٚح ٣ؼضوذ ٝ ثُؾٔؾٔز،

(Dinosaurs) ف٤ظ ٣ؾ٤ش عؾَ ثُٔضقؾشثس إ٠ُ إٔ ثُذ٣٘جفٞس ،Triceratops  ًٕجٕ ٣ٔضِي هش

ٖٓ صٝثفق  ) Phrynosomaكٞم ًَ ػ٤ٖ كنالً ػٖ هشٕ عجُظ ػ٠ِ ثألٗق، ًٝزُي ثٓضِي ثُضثفق 

ٝٛ٘جى ٖٓ ثُغقج٢ُ ٓج  .ٝٛزٙ ثُوشٕٝ صؼذ رثس ه٤ٔز دكجػ٤ز .ك٢ ٓ٘طوز ثُشأط هشٝٗجً (  أ٤ٓشًج ثُؾٔج٤ُز 

صٌٕٞ رثس هشٕٝ، ٌُٖ ٛزٙ ثُوشٕٝ ػذجسر ػٖ دشٝصثس ٌٓٞٗز ٖٓ فشثؽق دؾش٣ز ٓذدذز ٓضخققز، 

. صٔضذ ٖٓ ؽجٗخ ثُشأط
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 الطيور. 3-4-5
ٝثُٔ٘جه٤ش صؾضَٔ ثُٔؾضوجس ثُؾِذ٣ز ك٢ ثُط٤ٞس ػ٠ِ ثُقشثؽق ثُذؾش٣ز ٝثُش٣ؼ ٝثُٔخجُخ 

. كنالً ػٖ ثُـذد ثُؾِذ٣ز

 Epidermal Scalesالحراشف البشرية ( أ)
ثُضطٞس٣ز  صِي ثُٔٞؽٞدر ك٢ ثُضٝثفق ٝٛزث ٓج ٣ؤؽش ثُؼالهز صؾجدٚ ثُقشثؽق ك٢ ثُط٤ٞس

ع٤وجٕ ٝأهذثّ ثُط٤ٞس ٝػ٘ذ هجػذر ثُٔ٘وجس ك٢ دؼل  صٞؽذ ثُقشثؽق ك٢. د٤ٖ ثُضٝثفق ٝثُط٤ٞس

. ك٢ فلجم دؼل ثُط٤ٞس ثُٔجة٤زٝهذ صٞؽذ أ٣نجً  ، ثُط٤ٞس

 

 

 Feathersالريش ( ب)
ُش٣ؼ ػذجسر ػٖ ٝث .٣ؼذ ثُش٣ؼ فلز ٤ٔٓضر ُِط٤ٞس ف٤ظ ال ٣ٞؽذ ك٢ ؿ٤شٛج ٖٓ ثُلوش٣جس

هذ صظٜش صقٞسثس ٓؼ٤٘ز  ٝٛزٙ ثالٗٞثع. دؾٌَ ػجّ ٛ٘جى عالعز أٗٞثع ُِش٣ؼٝ .فشثؽق دؾش٣ز ٓقٞسر

. ص٘ؼٌظ ػ٠ِ ؽٌَ ثُش٣ؾز

بري أو الشعري الريش الخيطي أو اإل -
Filoplumes or Pin or Hair Feathers 

ٝم عطـ ثُؾغْ ٝد٤ٖ ثُش٣ؼ س٣ؼ ٗق٤ق ٣ؾذٚ ثُؾؼش، ٣ٌٕٝٞ صٞص٣ؼٚ ٓذؼغش فٝٛٞ 

( خ٤ٞه)٣ط٢ ثُؾٌَ رٝ أعالس ٝثُش٣ؾز ٖٓ ٛزث ثُ٘ٞع ٌٓٞٗز ٖٓ هقذز ٝعجم ه٣َٞ ك. ثُٔق٤ط٢

(. 25-3)ؽٌَ )(خ٣ٞطجس)س صقَٔ أع٤اله٤ِِز هذ 
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( أَأ )، Pin Featherاٌشٌشح اإلتشٌح ( أ. )أوىاع اٌشٌش فً اٌطٍىس(: 25-3)شىً 

سٌش ( جـ)، Down Featherسٌشح صغثٍح ( ب)، Filoplumesاٌشٌشح اٌخٍطٍح 

 .Contour Feathersمحٍطً 
 

 Down Feathersريش الزغب   -
٣شر ؽذثً ٓٔغالً ٝثُش٣ؾز ٖٓ ٛزث ثُ٘ٞع صضٌٕٞ ٖٓ عجم هـ .٣غ٠ٔ أ٣نجً دجُش٣ؼ ثُضقض٢

ص٢ صقَٔ خ٤ٞه ًغ٤شر ٝه٣ِٞز ٝٓشٗز، ٝصٌٕٞ رثس خ٣ٞطجس ٌُٖ ثٌُال٤ُخ ك٤ٜج ٓلوٞدر، دجُوقذز ثٍ

( 25-3ؽٌَ )ؽ ٣٘ؼذّ ٝؽٞد ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُش٣ؼ ك٢ ثُقٔجّ ثُذجٍ.  ُٝزُي صظٜش خ٤ٞه ثُش٣ؾز ٓذؼغشر

 ٣ؼشف ثُش٣ؼ ثُضؿذ٢ ثُز١ ٣ـط٢ ؽغْ فـجس ثُط٤ٞس دش٣ؼ ثُقنجٗز ثُضقض٢ 

(Nestling Down Feathers .) ٞٛٝ ٖٓ ٣ٌٕٞ رٝ ؿالف هش٢ٗ ٣ـط٢ ثُوقذز ٝثُؾضء ثُوجػذ١

ٝك٢ ثُقٔجّ ثُذجُؾ ٣غضذذٍ ٛزث ثُش٣ؼ دجُش٣ؼ ثُٔق٤ط٢، ٌُ٘ٚ ٣غضٔش ًـطجء أعلَ ثُش٣ؼ . ثُخ٤ٞه

د٢ ٣٘ضؼ ٓجدر ٛ٘جى ٗٞع ٖٓ ثُش٣ؼ ثُضؽٝك٢ ه٤ٞس أخشٟ، . ٣ط٢ ك٢ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُط٤ٞس ثُٔجة٤زثُٔـ

(. Powder Down Feathers)دجُش٣ؼ ثُضؿذ٢ ثُذه٤و٢  هز ُض٘ظ٤ق ثُش٣ؼ ٣ٝؼشف ده٢

 Quill (Contour) Feathers( المحيطي)الريش القصبي  -
أعالس ٝأع٤الس صشدطٜج صضؤُق ٖٓ عجم ه١ٞ ٝ ٢ٛٝ. ثُش٣ؾز ٖٓ ٛزث ثُ٘ٞع رثس ؽٌَ ٓض٤ٔض

٣ؤخز ٓغ٤ٔجس ٓخضِلز فغخ ُش٣ؼ ٝٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ث(. 25-3ؽٌَ )ًال٤ُخ، ٝصؼضذش أًذش أٗٞثع ثُش٣ؼ 

: ٓٞهؼٚ ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ ػذر أٗٞثع ٢ٛ

 ثُش٣ؾز ٗقَٝٛٞ س٣ؼ ثُط٤شثٕ، ٣ٝض٤ٔض دٌٕٞ ثُ٘قق ثُخِل٢ ٖٓ : Remigesس٣ؼ ثُؾ٘جؿ * 

ٜٓ٘ج ػ٠ِ ثٌُق  11 :س٣ؾز ؽ٘جؿ 23ؽ٘جؿ ك٢ ثُقٔجٓز رٝ ًَٝ  .أػشك ه٤ِالً ٖٓ ثُ٘قق ثألٓج٢ٓ

س٣ؾز  12 (Ulna)ػ٠ِ ثُضٗذ ، ٝصٞؽذ (Manuals) (Primaries( )ثُوٞثدّ)ٝصؼشف دجألٝثةَ 

دجُؼظجّ  ٜٓ٘ج  6صضقَ  ٖٝٓ ثألٝثةَ  (.Secondaries)( Cubitalis( )ثُخٞثك٢)صذػ٠ دجُغٞث٢ٗ 

. ثُٔؾط٤ز ٝثُخٔغز ثُذجه٤ز صضقَ دجألفجدغ ثُغج٢ٗ ٝثُغجُظ

ح ٌٓٞٗجً رٕ( Uropygium)ٝٛٞ س٣ؼ هقذ٢ ٣ٞؽذ فٍٞ ثُذدش : (Rectrices)س٣ؼ ثُزٗخ * 

ٍ س٣ؼ ثُزٗخ ٓغَ ًجدـ ػ٘ذ ٣ٝؼْ. س٣ؾز صضشصخ ك٢ ٗقق دثةشر 12ٝك٢ ثُقٔجّ ٛ٘جى . ثُط٤ش

. ًٝذكز ك٢ ثالعضذثسر ثُؾجٗذ٤ز أٝ ثُؼٔٞد٣زثُ٘ضٍٝ، 

ٕ ٝٛٞ ٗٞع آخش ٖٓ ثُش٣ؼ ثُوقذ٢ ٣ٌٕٞ أفـش فؾٔجً ٣ٝٔضجص دؤ: (Coverts)ثُش٣ؼ ثُٔـط٢ * 

ٌٞو . ثألع٤الس ك٤ٚ ؿ٤ش ؽ٤ذر ثُض٣ٌٖٞ ٣ٝظٜش  ،ٝع ٖٓ ثُش٣ؼ ثُوقذ٢ ثُـطجء ثُؼجّ ُِؾغْٕ ٛزث ث٣ٌُٖ

. ُِؾغْ ٖٝٓ عْ ٣وَِ صؤع٤ش ثالفضٌجى ٝثُضِق ك٢ ثُش٣ؼ ثدؾٌَ س٣ؼ فٞك٢ ٣ٞكش عطقجً أِٓظ
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تركيب الريشة المحيطية أو القصبية 
ٝؽضء ٓضغغ دؼ٤ذ ( Main Stem)ٖٓ عجم سة٤ظ ( 25-3ؽٌَ )صضؤُق ثُش٣ؾز ثُٔق٤ط٤ز 

إ٠ُ ؽضء هجػذ١ ٣ؼشف دجُوقذز  (ثُغجم ثُشة٤ظ)فٞس ثُٔشًض١ ثُْعْ ٣٘ن (. Vane)٣ؼشف دجُ٘قَ 

(Calamus ) ٝؽضء ػ١ِٞ ٣ؼشف دجُغجم((Shaft) Rachis  .)أٗذٞد٤ز ٓؾٞكز ٗقق  صٌٕٞ ثُوقذز

ك٢  ص٘ـشص ثُش٣ؾز (. Feather Pulp)ؽلجف دو٤ز ُخ ثُش٣ؾز ، ٣ٝضٌٕٞ ثُِخ ك٤ٜج ٖٓ خالٍ ؽلجكز

ثُض٢ صشصذو دٜج ػنالس ده٤وز صٌٕٞ ٓغؤُٝز ػٖ ( Feather Follicle)ؽش٣ذز أٝ فٞفِز ثُش٣ؾز 

. فشًز ثُش٣ؾز

أد٤ٓز فـ٤شر ص٘ضوَ ٖٓ ٣ٞؽذ ك٢ أعلَ ثُوقذز كضقز فـ٤شر صٌٕٞ ػ٠ِ صٔجط ٓغ فِٔز 

 Inferior)صؼشف دجُغشر ثُغل٠ِ ٝ  ثُٔٞثد ثُـزثة٤ز ٝثُقذـجس ٖٓ ثألدٓز إ٠ُ ثُش٣ؾز، خالُٜج

Umbilicus) .صقجٍ ثُوقذز دجُغجم كضقز أخشٟ صذػ٠ ثُغشر ثُؼ٤ِج ًٔج ٣ٞؽذ ػ٘ذ ٗوطز ث

(Superior Umbilicus .) ٙٝك٢ دؼل  .صوّٞ دئٓذثد ثُش٣ؾز ثُغج٣ٞٗز دجُٔٞثد ثُـزثة٤زثُغشر  ٝٛز

ر ثُؼ٤ِج ٝصٌٕٞ ٓـط٤ز ُٜج، ٝهذ ٣ٌٕٞ ثُش٣ؼ ثُط٤ٞس صٞؽذ خقِز فـ٤شر ٖٓ س٣ؼ هش١ هشح ثُغش

أٝ ثُغجم ( After Shaft)صذػ٠ ٓج دؼذ ثُغجم ( ثُ٘ؼجّ ك٢) ُش٣ؾز ثُشة٤غز ٗلغٜج ًٔج ٢ٛ ث ه٣ٞال

(. Hyporachis)ثُغل٢ِ 

 ،٣ٝٔضذ ػ٠ِ ثُغطـ ثُذط٢٘ ُِغجم .فٞس ه٢ُٞ ُِ٘قَّىثُغجم ك٢ ثُش٣ؼ ثُٔق٤ط٢  ٣ؼَٔ

دجُؾضء  ( Vane)ثُ٘قَ  ٣ٝضٔغَ(.  Umbilical Groove)أخذٝد ه٢ُٞ ٣ذػ٠ دجألخذٝد ثُغش١ 

٣وغْ ثُ٘قَ  (.Vexillum and Vane)ثُٔقٍٔٞ ػ٠ِ ثُغجم  ثُـؾجة٢ ثُقلجه٢ ثُٔشٝف٢ ثُؾٌَ

ًَٝ ٗقق ٌٕٓٞ ٖٓ ػذد ًذ٤ش ٖٓ ثُخ٤ٞه أٝ ثألعالس . دٞثعطز ثُغجم إ٠ُ ٗقل٤ٖ ؽجٗذ٤٤ٖ

(Barbs .)ٝ خ٣ٞطجس ه، ًَ خ٣٢قَٔ ؽجٗذ٢(Barbules .)،ٚ٣قَٔ ًَ خ٣ٞو ػ٠ِ ثفذ ؽٞثٗذ ٝ 

(. Hooklets)ًال٤ُخ ده٤وز 
 

 Development of Down Feathersتكوين الريش الزغبي 
: دج٥ص٢( 26-3ؽٌَ )٣ٌٖٔ صِخ٤ـ ٓشثفَ ص٣ٌٖٞ ثُش٣ؼ ثُضؿذ٢ 

أ٣جّ ٌٓٞٗجً فِٔز  6-٣5ضؾٔغ ثُ٘غ٤ؼ ث٤ُٔض٢ٔ٤ٌٗ ألدٓز ثُؾِذ ثُشه٤ن ٝثُؾلجف ك٢ ؽ٤ٖ٘ دؼٔش 

 .ؿ٤٘ز دجألٝػ٤ز ثُذ٣ٞٓز ثُض٢ صوّٞ دضـز٣ز ثُش٣ؾز أع٘جء ص٣ٌٜٞ٘ج ٝٗٔٞٛج( Dermal Papilla)أد٤ٓز 

( Epitrichial)صقذـ ثُذؾشر ثُٞثهؼز كٞم ثُقِٔز، ٝثٌُٔٞٗز ٖٓ ثُطذوز ثُخجسؽ٤ز كٞم ثُش٣ؾز 

صذػ٠ . ػ٠ِ ؽٌَ ٓخشٝه( هذوجس ٓجُذ٤ؾ٢)ٝثُذثخ٤ِز  Stratum Corneumٝثُٞعط٤ز ثُٔضوشٗز 

ثُقِٔز ثألد٤ٓز ثُقج٣ٝز ػ٠ِ ثألٝػ٤ز ثُذ٣ٞٓز ثُؾؼش٣ز ٝثألػقجح ٝثألٗغؾز ثُنجٓز دِخ ثُش٣ؾز 

(Feather Pulp )ٙ ّٞ٣ٙغضط٤َ ُخ ثُش٣ؾز ٝثُذؾشر ثُض٢ صؼِٞ. رث ثُِخ دضـز٣ز ثُش٣ؾز ثُ٘ج٤ٓزف٤ظ ٣و 

صـطظ ثُذؾشر ثُٔق٤طز دوجػذر ؽشعٞٓز (. Feather Germ)ٌٓٞٗجً أعطٞثٗز صذػ٠ ؽشعٞٓز ثُش٣ؾز 

 Feather)ثُش٣ؾز ٌٓٞٗز أخذٝدثً فِو٤جً ٣قذـ ػ٤ٔوجً، ف٤ظ ٣طِن ػ٠ِ ٛزث ثُؾضء دقٞفِز ثُش٣ؾز 

Follicle)صذذأ ثُطذوز ثُُٔٞذر ك٢ هجػذر ثُقِٔز دجُضٌجعش ٗقٞ . ، ٝك٤ٜج صوغ هجػذر ؽشعٞٓز ثُش٣ؾز

٣ؼوذٚ صوشٕ ٛزث ثألػٔذر  ،ثألػ٠ِ ٌٓٞٗز ػذدثً ٖٓ ثألػٔذر ثُط٣ِٞز ثُض٢ صقذـ ٗجصتز ك٢ ثألدٓز
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ٌٞو  سٗز ُِش٣ؾز ثُ٘ج٤ٓز ٝك٢ ثُٞهش رثصٚ صقذـ ثُطذوز ثُٔضن(. Barb)ٕ ًَ ٜٓ٘ج أعِز ٝثٗلقجُٜج ف٤ظ ٣ٌ

.  ٝٛزث ثُـالف ٣ضؾون ػ٘ذ إًٔجٍ ثُش٣ؾز ٓطِوجً ثألعالس. ؿط٢ ثُذثةشر ثُقـ٤شر ُألعالسؿالكجً ١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 .مشاحً ذىىٌه اٌشٌش اٌضغثً(: 26-3)شىً 
ؽٌَ هقذز أٓج ثُؾضء ثُوجػذ١ ٖٓ ثُش٣ؾز كئٗٚ ال ٣٘ؾطش ف٤ظ ٣ذو٠ ٓوغٔجً ٝػ٠ِ  

(Quill .) ٣ؾق ُخ ثُش٣ؾز ك٢ دثخَ ثُغجم ٌٓٞٗجً ٗو٢(Pith) ٝصذو٠ فِٔز ثُش٣ؾز ف٤ز ػ٘ذ  ؽزثُش١

. صغضٔش ك٢ ص٣ٌٖٞ ثُش٣ؼ خالٍ ثُق٤جرف٤ظ هجػذر ثُقٞفِز 
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 تكوين الريش المحيطي
 Development of Contour Feathers 

هقذز، د٤٘ٔج ص٘ؾؤ ك٢ ثُش٣ؼ ص٘ؾؤ ثألعالس ك٢ ثُش٣ؾز ثُضؿذ٤ز دقٞسر دثةش٣ز ٖٓ هٔز ثٍ

. ثُٔق٤ط٢ ٖٓ ؽٞثٗخ ثُوقذز

ك٢ هذوز ٓجُذ٤ؾ٢ رثس فؾْ ٝثفذ ف٤ظ ٣ِضقْ فشكجٕ ٣وؼجٕ ( Ridges)ال صذو٠ ثُقشٝف  

٣ؤخز ثُٔقٞس دجالعضطجُز . (Rachis)ك٢ ثُٞعو ُِغطـ ثُظٜش١ ٓغ دؼنٜج ٤ٌٖٗٞٓ ثُٔقٞس 

 .(27-3ؽٌَ ) ُض٢ صقذـ أعالس ؽجٗذ٤زٝثالٗذكجع إ٠ُ ثألػ٠ِ فجٓالً ٓؼٚ ثألعالس ثُٔؾجٝسر ٝث
أٝ ( After-Shaft)٣قذط ثُضقجّ ٓٔجعَ ألعِض٤ٖ ك٢ ثُؾٜز ثُذط٤٘ز ٓؤد٣جً إ٠ُ ص٣ٌٖٞ ٓج دؼذ ثُغجم  

 Umbilical)٣ٝالفع ك٢ ثُش٣ؾز ثُذجُـز ثالخذٝد ثُغش١ ( . Hyporachis)صقش ثُٔقٞس 

groove)  ٣ضؾون . ُض٣ٌٖٞ ؽٌَ خو ه٢ُٞٝثُز١ ًٞٗضٚ هذوز ٓجُذ٤ؾ٢ ف٤ظ ٣ِضقْ ؽجٗذ٢ ثُطٞم

٣ٝؾق ٝص٘ؾن ثُش٣ؾز ثُ٘ج٤ٓز ػ٠ِ هٍٞ ثُخو ثُٞعط٢ ثُذط٢٘ ٝصضغطـ ٌٓٞٗز ثُ٘قَ  ثُـالف

(Vane) .صقذـ ثُلضقز ثُوجػذ٣ز . أٓج ثُؾضء ثُٔضذو٢ ٝثُز١ ٣ٌٕٞ ك٢ ثُؾِذ كئٗٚ ال ٣٘ؾن ٌٓٞٗجً ثُوقذز

 Superior)، أٓج ثُغشر ثُؼ٤ِج (Inferior Umbilicus)ثُغل٠ِ  ثألف٤ِز ُؾشعٞٓز ثُش٣ؾز، ثُغشر

Umbilicus ) ًُخ )ؽذٚ ثُ٘و٢ ُخ ثُش٣ؾز دثخَ ثُوقذز ٌٓٞٗجً فٞثؽضثً س ف٣ؼ. كضضٌٕٞ ٓؤخشث

. (ثُش٣ؾز
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 Clawsالمخالب ( جـ)
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ف ٖٓ فل٤قز ػ٤ِج فق ف٤ظ أٜٗج صضؤٍُٔخجُخ ثُط٤ٞس صش٤ًخ ٓٔجعَ ُضش٤ًخ ٓخجُخ ثُضٝث

. ٝفل٤قز عل٠ِ أمؼق ٗٔٞثً ٝأهَ صوٞعجً ؽ٤ذر ثُ٘ٔٞ ٝٓوٞعز، 

صظٜش ٓخجُخ ثُط٤ٞس صذج٣٘ج ثػضٔجدثً ػ٠ِ أعِٞح ف٤جر ثُط٤ش ٝهش٣وز ثُققٍٞ ػ٠ِ ثُـزثء، 

أٓج ك٢ ٗوجس  .كل٢ ثُط٤ٞس ثُض٢ صضـزٟ ػ٠ِ ثُلشثةظ صٌٕٞ ثُٔخجُخ ه٣ٞز ٝػ٠ِ ؽٌَ ًال٤ُخ فجدر

ٝهذ صٌٕٞ ثُٔخجُخ  .در ك٢ ثُضغذ٤ش ػ٠ِ ثُغطٞؿ ثُخؾ٘زٝفجدر ٝصغضخذّ ُِٔغجعثُخؾخ كضٌٕٞ ٗق٤لز 

. ه٣ٞز ٝهق٤شر ٝصغضخذّ ُِذقظ ًٔج ك٢ ثُذؽجؽ٤جس
 

 اللبائن. 3-4-6
ثُٔخجُخ )صؾضَٔ ثُٔؾضوجس ثُؾِذ٣ز ك٢ ثُِذجةٖ ػ٠ِ ثُقشثؽق ٝثُؾؼش ٜٝٗج٣جس ثألفجدغ 

. ر عجدوز ثُزًشٝثُوشٕٝ كنالً ػٖ ثُـذد ثُؾِذ١( ٝثألظجكش ٝثُقٞثكش

 Scalesالحراشف ( أ)
د٤ٓز ٗجدسر ثُٞؽٞد، ف٤ظ ٓٞٓجً صٌٕٞ ثُقشثؽق ثألٝع. أد٤ٓزصٔضِي ثُِذجةٖ فشثؽق دؾش٣ز ٝأخشٟ 

ٝثػذ ثُضػ٘لز ثُظٜش٣ز ك٢ ثُق٤ضجٕ، ، ٝػ٘ذ م( 28-3ؽٌَ )(Armadillo)صٞؽذ ك٢ ف٤ٞثٕ ثُٔذسع 

كضٌٕٞ أًغش ص٤ٔضثً دشؿْ ًٜٞٗج ٢ٛ ثألخشٟ أٓج ثُقشثؽق ثُذؾش٣ز . ثُؾٜز ثُذط٤٘ز ك٤ٜج أ٣نجً  ٝسدٔج

هذ صٞؽذ ك٢ دؼل  ٝ. رٗخ ٝثٌُق ك٢ دؼل ثُوٞثسكٗجدسر ثُٞؽٞد ف٤ظ ٣وضقش ٝؽٞدٛج ػ٠ِ ثٍ

ف٤ظ ٣ـط٠ ( Pangolin)ثُِذجةٖ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ أٗقجء ثُؾغْ ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ آًَ ثَُ٘ٔ ثُقشؽل٢ 

 .ُي ك٢ ف٤ٞثٕ ثُٔذسعًٝز ،ثُؾغْ دقشثؽق دؾش٣ز ٓضوشٗز ٓضشثًذز ٣٘ٔٞ د٤ٜ٘ج ثُؾؼش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              .تٍىها وامٍاً اٌحشاشف اٌثششٌح فً حٍىان اٌمذسع وٌثذو اٌشؼش (: 28-3)شىً 

 (.Kent, 1972ػه )
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 Hairsالشعر ( ب) 
ٝٛٞ ٣ضٔغَ دضشث٤ًخ  .ؿ٤شٛج ٖٓ ثُلوش٣جس٣ؼذ ثُؾؼش فلز ٤ٔٓضر ُِذجةٖ ف٤ظ ال ٣ٞؽذ ك٢ 

. دؾش٣ز ثُٔ٘ؾؤ

٣ٝظٜش ثُؾؼش صذج٣٘جً ك٢ . ٖٓ ثُطذوز ثُُٔٞذر ُِذؾشر ٣ٝذشص دضث٣ٝز فجدر ٖٓ ثُؾِذ ٣ؾضن ثُؾؼش

ًغجكضٚ مٖٔ ثألٗٞثع ثُٔخضِلز ٝمٖٔ ٓ٘جهن ثُؾغْ ثُٔخضِلز ك٢ ٗلظ ثُ٘ٞع، كٜٞ هذ ٣ٌٕٞ دؾٌَ كشٝ 

ك٢  ٣وضقش ٝؽٞدٙ  ، ًٝغ٤ق ٣ـط٢ ثُؾغْ ًِٚ أٝ هذ ٣ٌٕٞ ه٤ِالً ٝٓقذدثً ك٢ أٓجًٖ ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثُؾغْ

. ٣ٌٕٝٞ دؾٌَ ؽؼ٤شثس ه٣ٞز، (كٞم ثُؾلز ثُؼ٤ِج)ُق٤ضجٕ ػ٠ِ ثُؾٞثسح ث

 ٣طِن ػ٤ِٚ) ك٢ ثالٗغجٕ هذَ ثُٞالدر ٣ـط٢ ثُؾؼش ؽغْ ؽ٤ٔغ أؽ٘ز ثُِذجةٖ ٌُ٘ٚ ٣غوو 

Lanugo  )ٚ٘ٓ َك٢ ٓ٘جهن كشٝر ثُشأط ٝثألؽلجٕ ٝثُقٞثؽخ ٣ٝذو٠ ه٤ِ .

كنالً ػٖ إملجء فشثسر ثُؾغْ  ُِٝؾؼش ػذر ٝظجةق ٖٓ د٤ٜ٘ج ثُٞهج٣ز ٝثُٔقجكظز ػ٠ِ دسؽز

َٓ ؽؼش ثُشٓٞػ ػ٠ِ ٝهج٣ز ٣ٝغ .ٓ٘خش٣ٖ ٝثألرٕ دٔ٘غ دخٍٞ ثألصشدز ٣ٝوّٞ ؽؼش ثٍ .ثُ٘جف٤ز ثُؾٔج٤ُز

ًٔج ٣وّٞ ثُؾؼش دٞظ٤لز دكجػ٤ز ٖٓ  .ثُؼ٤ٖ، ك٢ ف٤ٖ ٣غضخذّ ثُؾؼش ػ٠ِ ثُز٣َ ك٢ هشد ثُقؾشثس

ٝك٢ دؼل (. Porcupine) ثُذػِؼٝ( Hedgehog)خالٍ صقٞسٙ إ٠ُ أؽٞثى ه٣ٞز ًٔج ك٢ ثُو٘لز 

ًٔج ٣ٞؽذ  .ٖٓ خالٍ ؽؼش ثُؼ٘ن ٣ض ثُزًٞس ػٖ ثإلٗجط،١ّس عذ ٝدؼل ثُوشدر ٣ٌٖٔثُق٤ٞثٗجس ٓغَ ثأل

. صؼَٔ ًؤػنجء ُٔغ٤ز( Vibrissae)ك٢ دؼل ثُِذجةٖ خطجسثس 

ٝؽضء هجػذ١ ٣وغ ك٢  ،(Hair Shaft)صضٌٕٞ ثُؾؼشر ٖٓ دشٝص ػ١ِٞ ٣ٔغَ عجم ثُؾؼشر 

٣ٔغَ ثُؾزس، ٝٛزث ثُؾضء . ر ك٢ أدٓز ثُؾِذٓـشٝطثٍ ( Hair Follicle)ثُؾؼشر  ٣ذزثٝ ؽش ف٣ٞقِز

٣ٝضْ ٗٔٞ ثُؾؼشر ك٢ ثُؾزس كوو (. hair Bulb)ف٤ظ ٣ضغغ ػ٘ذ هجػذر ثُؾش٣ذز ٌٓٞٗجً دقِز ثُؾؼشر 

( Dermal Papilla)د٤ٓز ٝصوّٞ ثُق٤ِٔز ثأل. هغج٢ٓ ثُؼج٢ُٕثالٗؾجه ثٍرثس  ثُُٔٞذر هذوز ثٍف٤ظ صٞؽذ 

صٌٕٞ ثُغجم، ثُز١ ٣ٌٕٞ ثُٞثهؼز كٞم ثُذقِز ػ٠ِ ثُخال٣ج  ٝصؼَٔ. دضـز٣ز ثُؾؼشر ثُٞثهؼز صقش ثُذقِز

ٝإ٠ُ ثُذثخَ ٖٓ ثُوؾ٤شر صٞؽذ  .ال٣ج ٓضشثًذز ؽلجكز كوذس أ٣ٞٗضٜجخجسؽ٤ز، ٖٓ ك Cuticleرٝ هؾ٤شر 

 .ؿ ثُٜٞثة٤زكظسر صٞؽذ ثُقذـز ٝدؼل ثٍٝك٢ ثُوؼ. (Medulla)ٝثُِخ ثُٔشًض١ ( Cortex)ثُوؾشر 

٣ٝ٘ٔٞ . كغـ ٛٞثة٤ز ًذ٤شرًٔج صٞؽذ ك٤ٚ . ؿجُذج ٓج صقض١ٞ ػ٠ِ ثُقذـز أٓج ثُِخ كٜٞ رٝ خال٣ج ٓضوشٗز

٣ٝٔضذ ٖٓ ثُؾضء ثُؼ١ِٞ  .كضـ ك٢ ؽٞف ؽش٣ذز ثُؾؼشر ُضض٣ضٜجػ٠ِ ؽجٗخ ؽش٣ذز ثُؾؼشر ؿذر د٤٘ٛز س

ٌٓٞٗز ٖٓ ( Arrector Pili Muscle)ُألدٓز إ٠ُ ثُؾضء ثُوجػذ١ ٖٓ ؽش٣ذز ثُؾؼشر ػنِز ٗجفذز 

ث ك٢ ظشٝف خجفز ٓغَ صغقخ هجػذر ثُؾؼشر ٓغذذز ثٗضقجدٚ ثُؼنِز ٝٛزٙ .أ٤ُجف ػن٤ِز ِٓغجء

( 29-3ؽٌَ )ثُخٞف ٝثُـنخ 
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. ذشوٍة اٌشؼشج(: 29-3)شىً 
ٌىن اٌشؼش 

ُض٢ صؼذ ثُقذـز ثُقٔشثء أٝ ثُغٞدثء ٛٔج ثألعجط ك٢ ُٕٞ ثُؾؼش ٝك٤ٔج ػذثً رُي كئٕ ثألُٞثٕ ث

٣ٝذذٝ إٔ ثُِٕٞ ثُذ٢٘ دٔخضِق دسؽجصٚ ٛٞ ثُِٕٞ ثُغجةذ  .ؽؼش صٔغَ ثؽضوجم ُٜجص٤ٖ ثُقذـض٤ٖصظٜش ك٢ ثٍ

. ك٢ ؿجُذ٤ز ثألكشثد

٤ٌُٔٝز . ثُٞثهؼز د٤ٖ خال٣جٛجٝمٖٔ ثُٔغجفجس  ٝثُِخ صٞؽذ فذـز ثُؾؼشر ك٢ ٓ٘طوز ثُوؾشر

. ثُِٕٞ رثُقذـز ثُٔضٞكشر ػالهز دذسؽز ؿٔن

ُؾؼش ال ٣ؼضٟ إ٠ُ ٝؽٞد فذـز د٤نجء ٝإٗٔج إ٠ُ ؿ٤جح ثُقذـز ٝثُِٕٞ ثألد٤ل ك٢ ث

  .ٝثٗؼٌجط ثُنٞء ك٢ ؽ٤ٔغ ثالصؾجٛجس ٖٓ ثُٔغجفجس ثُٜٞثة٤ز د٤ٖ ثُخال٣ج ٝخقٞفجً ك٢ ٓ٘طوز ثُِخ

٣ٌٕٞ صشعخ ثُقذـز ك٢ ثُؾؼش ثُ٘ج٢ٓ د٘لظ ٗٔو صشعذٜج ك٢ خال٣ج ثُذؾشر دقٞسر ػجٓز 

 ٗطذن ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُِذجةٖ، ثرال ١ ألػٔجس ثُٔضوذٓز، ٝرُيك٢ ثُٝٞ إٔ صشعخ ثُقذـز ال ٣ضٞهق فض٠ 

كق٤ِجً ًٔج ك٢ ثُغؼِخ ثُوطذ٢ ٝثدٖ ػشط ٝأٗٞثع ٖٓ ثألسثٗخ ف٤ظ ك٢ ثُذؼل  ٣ٌٕٞ إكشثص ثُقذـز 

. ٣قَ ثُؾؼش ثألد٤ل ٓقَ ثألعٔش ػ٘ذ ثهضشثح ثُؾضجء، ٝٛزث ٣ٔغَ صِٕٞ ٝهجة٢ ص٤ٌل٢

ٓشك أٝ دؼذ ٛضر ػقذ٤ز ه٣ٞز ة٤جً دؼذ ث٣ٍضؼغش صشعخ ثُقذـز ك٢ ثإلٗغجٕ ٝهذ ٣ضٞهق ٜٗج

ٝهذ صظٜش أٗٔجه ؽؼش دذوغ د٤نجء ك٢ ثُِذجةٖ ٗض٤ؾز كؾَ ثألسٝٓجس ث٤ُٔال٤٘٤ٗز . ؽذثً 

(Melanoblasts )صضخقـ إ٠ُ خال٣ج ٤ٓال٤٘٤ٗز ثٍ ك٢(Melanocytes )ٍٝػؾض ك٢ ط إ٠ُ ١

ٝدؾٌَ  .ٓٞ ثُؾ٢٘٤٘خالٍ ثُٖ( Neural Crest)ثألػشثف ثُؼقذ٤ز  ٛؾشصٜج ٖٓ ٓٞثهغ ٗؾٞءٛج ك٢

 :صٟ ُٕٞ ثُؾؼش إ٠ُ ثُؼٞثَٓ ثالص٤زػجّ ٣غ

. ٝثُِخ ُٕٞ ثُقذـز ك٢ ٓ٘طوز ثُوؾشر( أ)

. ٤ًٔز ثُقذـز( ح)

. هذ٤ؼز عطـ ثُؾؼش أِٓظ أّ ٓؾؼذ( ؽـ)

. ٤ًٔز ثُٜٞثء مٖٔ ثُلغـ د٤ٖ ثُخال٣ج ُٔ٘طوز ثُِخ( د)
 

سقوط الشعر 
ٝك٢ . ٝ ك٢ دؼل ثُِذجةٖ ؽضجًء ٝف٤لجً كشف٤ظ ٣ضـ٤ش ثٍ. ٣ضغجهو ثُؾؼش ك٢ ثُِذجةٖ دٝس٣جً 

. ك٢ كقَ ثُشد٤غ صلوذ ثُٔجؽ٤ز ؽؼشٛج ثُط٣َٞ ثُغ٤ٔي، فثُققجٕ ٝثُٔجؽ٤ز ٣ضغجهو ثُؾؼش دٝس٣جً 

ٝثُغذخ ك٢ رُي ٣ؼٞد إ٠ُ إٔ ثُؾؼشر ػ٘ذٓج صذِؾ رسٝر ٗٔٞٛج صوَ عشػز ثالٗوغجّ ثُخ١ِٞ ك٢ ثُطذوز 

ثُقٞفِز خجِٓز صذو٠  . ٓٔج ٣ؤد١ ث٠ُ عوٞه ثُؾؼشر٣ضٞهق ٝصنٔقَ ثُق٤ِٔز ثألد٤ٓز ثُُٔٞذر، ٖٝٓ عْ 

ر ٝصضٌٕٞ دق٤ِز ؽؼش١ ،كضغضط٤َ ثُوجػذر ٝصقذـ أعٔيُذؼل ثُٞهش ٌُٜ٘ج صقذـ كؼجُز  ٖٓ ؽذ٣ذ، 

إرث ٓج أف٤ذش ثُطذوز ثُُٔٞذر ٝثُق٤ِٔز دضِق ؽذ٣ذ ًجَٓ كال  ثٓج. ؽذ٣ذر ٝأخ٤شثً صظٜش ؽؼشر ؽذ٣ذر

. صضؾذد ثُؾؼشر

صٟ إ٠ُ ػٞثَٓ ٝسثع٤ز دجإلمجكز إ٠ُ إكشثصثس ٛٞس٤ٗٞٓز خجفز ٝثُقِغ ك٢ ثإلٗغجٕ ٣غ

فلز ٓضـِذز ك٢ ثُزًٞس ٝٓض٘ق٤ز ك٢ ثإلٗجط،  ٝٛٞ. ث٢ٓ ٖٓ ثُـذر ثُ٘خج٤ٓز ٝثُخق٤ض٤ٖدجُلـ ثألّ
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٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؽٞدثً ك٢ ثُذّ ٢ٌُ ٣ظٜش ( Testosterone)٣ٝؼضوذ إٔ ٛشٕٓٞ ثُؾقٕٔٞ ثُخق١ٞ 

. ثُقِغ
 

 Development of Hairتكوين الشعرة 
صضٌٕٞ ؽش٣ذجس ثُؾؼش أع٘جء ثُقَٔ ثعضؾجدز ُقٞثكض ٓضذجدُز د٤ٖ هذوز ثألد٣ْ ثُظجٛش 

(Ectoderm)ٝد٤ٖ هذوز ثألد٣ْ ثُٔضٞعو  ُِطذوز ثُخ٣ِٞز ثُؾ٤٘٤٘ز ثُؼ٤ِج ، ثُٔٔغِز(Mesoderm )ثُض٢ 

د٣ْ ثألٖٓ ثألد٣ْ ثُٔضٞعو إؽجسر إ٠ُ ( Patch) ٝك٢ خطٞر أ٠ُٝ صقذس هطؼز فـ٤شر. صوغ صقضٜج

صـذٝ صش٤ًذجً ٓضطجٝالً ٣ؼشف دؤفَ ؽ٤خ خال٣ج ثألد٣ْ ثُظجٛش ػ٘ذةٍز  ٝص٘ضظْ ٝصضٌجعش  ٝصغشثُظجٛش، ف

. ( 30-3ؽٌَ )(Hair Germ)ثُؾؼشر أٝ ؽشعٞٓز ثُؾؼشر 

ثألعجط ُِٔشثفَ ثُالفوز  رًّٕٞ( Dermal Papilla)ٝك٢ ثُٔشفِز ثُضج٤ُز صضؾٌَ ثُق٤ِٔز ثألد٤ٓز 

ٜٗج٣ز ثُؼ٤ِج ثٍ ٣ٝذشص ٖٓ. إ٠ُ ؽش٣خ ؽؼش١ ٌٓضَٔث ؽشعٞٓز ثُؾؼشر ٝصضقٍٞ صضٌجعش خال١. ُِض٣ٌٖٞ

(. Sebum)ٓ٘ضؾز ُِضْٛ ( Sebaceous Gland)ؿذر ص٤ٔٛز  ُؾش٣خ ثُؾؼشر ٗٔٞ ٣ضقٍٞ ث٠ُ

صؾذد  صٌٕٞ ٓغؤُٝز ػٖ( Stem Cells)ؽزػ٤ز ث خال٣ٝ١ق١ٞ ثُؾضء ثالعلَ ٖٓ ؽش٣ذز ثُؾؼشر ػ٠ِ 

ر ك٢ أعش ثًضٔجٍ ٝٛٞ ثُؾضء ثُز١ ٣غضٔش ػذش ثُٔشثفَ ثُٔخضِق.  ُق٤جرهٞثٍ ثثُض٤ٔٛز ثُؾؼشر ٝثُـذر 

ثُؾؼشر ص٘ضؾش خال٣ج ٖٓ ؽشعٞٓز  ٗجء ثُض٘ج٢ٓ ف٤ظٝص٘ؾؤ ٛزٙ ثُٔ٘طوز ثُغل٤ِز ك٢ أط. ثُض٘ج٢ٓ ثُؾ٢٘٤٘

ٝصؼَٔ ثُخال٣ج ثُض٢ صق٤و دجُق٤ِٔز ثألد٤ٓز (. Matrix)ٝػ٘ذٛج ٣ضؾٌَ ثُٔ٘ذش  ،أدٓز ثُؾِذ دجصؾجٙ ػٔن

ٝٓغ دكغ خال٣ج ثُٔ٘ذش إ٠ُ ثألػ٠ِ ٝكوذٛج صٔجعٜج ٓغ ثُق٤ِٔز . خال٣ج ثُٔ٘ذش ػ٠ِ ثالٗوغجّ طؿػ٠ِ 

 Terminal)دجُضٔج٣ض ثالٗضٜجة٢ الٗوغجّ ٝص٘نؼ ٝصغ٠ٔ ٛزٙ ثُؼ٤ِٔز، ثألد٤ٓز، صضٞهق ثُخال٣ج ػٖ ث

Differentiation .)
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ال٣ج ثُٔ٘ذش عجدوز ثُزًش ٝثُض٢ ص٘ٔٞ ك٢ أػ٠ِ ثُق٤ِٔز ثألد٤ٓز خال٣ج ثُؾؼشر أ١ أٜٗج صؼط٢ ك

أٓج ثُخال٣ج ثألهشح ُِٔ٘ذش كضضٔج٣ض ُضؾٌَ ثُـٔذ . ص٘ضؼ ثُذشٝص٤٘جس ث٤ٌُشثص٤٘٤ز ث٤ُِل٤ز ث٤ُٔٔضر ُِؾؼش

. ؽؤ ؿٔذ خجسؽ٢ ٣ٌغٞ ثُـٔذ ثُذثخ٢ِثُذثخ٢ِ ُِؾزس ثُز١ ٣قضنٖ ثُؾؼشر، ًٝزُي ٣ٖ

عطـ ثُؾِذ، صٔٞس هذ٣ٔز إ٠ُ ثألػ٠ِ  ُضخضشم ٝٓغ صوذّ خال٣ج ؽؼش٣ز ؽذ٣ذر ٝدكؼٜج ثُخال٣ج ثٍ        

. خال٣ج ؿ٤٘ز دج٤ٌُشثص٤ٖثُخال٣ج ثُوذ٣ٔز ٓؾٌِز عجهجً ؽؼش٣ز ٖٓ 

ر ٓال٤٣ٖ ؽش٣خ سخٔغز إ٠ُ ط ٖٓ د٢٘ ثُذؾش إ٠ُ ثُٞؽٞد ٝك٢ ؽِذٙ ك٢ ٜٗج٣ز ثُقَٔ، ٣ؤص٢ ث٤ُُٞذ        

ٝال دذ ٖٓ . ُٖٝ صضؾٌَ ؽش٣ذجس ؽذ٣ذر دؼذ رُيم ثُؾغْ دطشثص ٓقذد ٝسثع٤جً، ؽؼش١، صضٞصع كٞ

ثإلؽجسر إ٠ُ إٔ ٛ٘جى ٓ٘جهن ك٢ ثُؾغْ صخِٞ ٖٓ ثُؾؼش ًٜٞٗج ال صق١ٞ ؽش٣ذجس ؽؼش ًٔج ٛٞ ثُقجٍ 

. ك٢ سثفز ث٤ُذ ٝأخٔـ ثُوذّ

ٍ ػ٠ِ عالعز ٝثُذٝسر ثُٞثفذر صؾضْ .ث خالٍ ع٘ض٤ٖ أٝ عالط ٖٓ ثُٞالدرٙدذأ ثُؾش٣ذجس دٝسثسس

: أهٞثس سة٤غز ٢ٛ

، ك٢ ٛزث ثُطٞس صٔٞس ثُخال٣ج ثُظٜجس٣ز ثُض٢ صوغ صقش ثالٗضلجك، ٓخِلز (Catagen)ثُطٞس ثُٜذ٢ٓ * 

٣ٝضوِـ ٛزث ثُـؾجء أع٘جء  .د١ ثُز١ ًجٕ ٣ٌغٞ ثُٔ٘طوز ث٤ُٔضزٝسثءٛج ثُق٤ِٔز ثألد٤ٓز ٝثُـؾجء ثُوجع

ٝصغضـشم ٛزٙ ثُؼ٤ِٔز ٓج ٣وشح ٖٓ أعذٞػ٤ٖ ك٢  .ٓٞس ثُخال٣ج عجفذجً ثُق٤ِٔز ثألد٤ٓز إ٠ُ ثألػ٠ِ

-3)ؽٌَ )ثُؾؼشر  ٣لوذ عجم ثُؾؼشر ثسصذجهٚ ٓغ أػٔجم ثألدٓز ُضغووكشٝر ثُشأط، ٝك٢ أع٘جء رُي 

33 .)

، ٣ٝققَ ػ٘ذٓج صقَ ثُق٤ِٔز ثألد٤ٓز إ٠ُ ثالٗضلجك، ٝٛزٙ ثُٔشفِز (Telogen)ثُطٞس ثالٗضٜجة٢ * 

ٖٓ عالعز أؽٜش، هجدِز ُِض٣جدر أٝ ثُ٘وقجٕ دلؼَ ػذد ٖٓ  ٣ٌٖٔ إٔ صغضٔش ك٢ ثإلٗغجٕ ٓج ٣وشح

. ثُؼٞثَٓ

ثُضجدؼز ( Stem Cells)، ك٢ ٛزٙ ثُٔشفِز صٜجؽش دؼل ثُخال٣ج ثُؾزػ٤ز (Anagen)ثُطٞس ثُذ٘جة٢ * 

ٌٞو  ٕ خال٣ج ٓ٘ذش أٝ خال٣ج ثُـٔذ ثُخجسؽ٢ ُِؾزس، ٝٓج إٔ صضٌٕٞ خال٣ج ُالٗضلجك ٗقٞ ثألعلَ ُضٌ

ٝص٘ضؼ . ٗوغجّ ُضضٌجعش ٝصؼط٢ ك٢ ثُٜ٘ج٣ز خال٣ج ثُؾؼشر ٝثُـٔذ ثُذثخ٢ِ ُِؾزسثُٔ٘ذش فض٠ صذذأ دجال

ٝص٤شر ٓج د٤ٖ عش ؽش٣ذجس هٞس ثُذ٘جء إٗؾجً ٖٓ ثُؾؼش ًَ ؽٜش٣ٖ صوش٣ذجً، ٝصغضٔش ػجدر ػ٠ِ ٛزٙ ثٍ

. ٣ٝقذد هٍٞ هٞس ثُذ٘جء ثُٔذر ثُض٢ صذو٠ ك٤ٜج ثُؾؼشر ثُٞثفذر هجدسر ػ٠ِ ثُ٘ٔٞ. إ٠ُ عٔجٕ ع٘ٞثس

ٖٓ ؽش٣ذجس ؽؼش كشٝر ثُشأط ك٢ ٓشفِز ٓ٘ضؾز % 90ػجٓجً صٌٕٞ هشثدز  20ثإلٗغجٕ دؼٔش ٝك٢ 

، ٝإٔ ٗقٞ  ٍّ  100-50صٌٕٞ ك٢ ٓشفِز ثُضٞهق ػٖ ثُ٘ؾجه إر ٣ضغجهو ٜٓ٘ج ٤ٓٞ٣جً % 10ُؾؼش ٗج

ًٔؼ صٖ دز ثُؾش٣ذجس ك٢ ثُطٞس ثُذ٘جة٢ ٤ُٝظ الخضلجةٜج، ًٔجٗظ ُوِز ًغجكز ثُؾؼش  هِزٝصقذط . ؽؼشر

. ثُقِغ دجس ك٢ ثُلشد ثُٔضؾٚ ٗقٞثُؾش١
 

 Clawsالمخالب ( جـ)
ٓخجُخ ثُضٝثفق ٝثُط٤ٞس، إال أٜٗج صخضِق  ،صٔجعَ ٓخجُخ ثُِذجةٖ ٖٓ ٗجف٤ز ثُضش٤ًخ ثألعجط

صق٤و دجُغال٤ٓز ثُٜ٘جة٤ز ُإلفذغ ك٢ ف٤ٖ  ٝٛزٙ ثُقل٤قز . ػٜ٘ج ك٢ ًٕٞ ثُقل٤قز ثُؼ٤ِج ؽ٤ذر ثُ٘ٔٞ

. ٍ فِوز ثُٞفَ د٤ٖ ثُقل٤قز ثُؼ٤ِج ٝٝعجدر ثإلفذغصٌٕٞ ثُقل٤قز ثُغل٠ِ ٓخضضُز ٝصٔظ

ؿ٤شر كل٢ ػجةِز ثُوطو صٌٕٞ ثُٔخجُخ ؿ ،مٖٔ ثألٗٞثع ثُٔخضِلز صضذج٣ٖ ثُٔخجُخ ك٢ ثُِذجةٖٝ

 Lemurهجدِز ُِغقخ إ٠ُ دثخَ ؿالف ؽِذ١ ػ٘ذ ػذّ ثعضؼٔجُٜج، ٝك٢ ث٤ُِٔٞس  ٝرثس ٜٗج٣ز ٓذدذز ٝ

(. 31-3ؽٌَ )ثً ٝدؼل أٗٞثع ثُوشدر صٞؽذ ٓخجُخ ٝأظجكش ٓغ
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 Nailsاألظافر ( د)
ٝثُظلش ػذجسر ػٖ فل٤قز . ُضقذـ أظجكش( Primates)صضغطـ ثُٔخجُخ ك٢ ثُِذجةٖ ثُٔوذٓز 

صٌٕٞ  ٝٛزٙ ثُقل٤قز. ع ثُٜ٘جة٤ز ٝصٔغَ ثُقل٤قز ثُؼ٤ِجٓضوشٗز صـط٢ ثُغطـ ثُظٜش١ ُغال٤ٓجس ثألفجح

ثُقل٤قز ثُغل٠ِ كضٌٕٞ  أٓج.  ر ُِذؾشرًذ٤شر ٝٓغطقز ٌٝٓٞٗز ٖٓ خال٣ج ثُطذوز ثُؾلجكز ٝثُٔضوشٕ

. صشدو ثُقل٤قز ثُؼ٤ِج دٞعجدر ثإلفذغ ٓخضضُز ٝ

                    
 

اٌمخٍة  (ب) ،Nailاٌظفش (  أ: )وهاٌاخ األصاتغ فً اٌٍثائه(: 31-3)شىً 

Claw،   (جـ )اٌحافش Hoof) 0( ػهKardong ,2009 .) 

 



 

 

ثُلقَ 

.....................................................................................ثُغجُظ

 ثُؾٜجص ثُـطجة٢..

 

243 

ٝٛٞ ثُٔغؤٍٝ ػٖ ٗٔٞ ثُظلش، ٝث٤َُِٜ ( Matrix)ٝدؾٌَ ػجّ ٣ضؤُق ثُظلش ٖٓ ثُٔ٘ذش  

ثُؾضء ثٓج . ٝثُز١ ٣ؼٞد عذخ ظٜٞسٙ دٜزث ثُِٕٞ  ث٠ُ ػذّ ثًضٔجٍ صوشٗٚٝٛٞ ثُؾضء ثألد٤ل ٖٓ ثُظلش 

(. 31-3ؽٌَ ) (Nail Plate)ٛٞ فل٤قز ثُظلش فثُغجُظ 

 Hoofsالحوافر ( هـ)
فِذز ٝع٤ٌٔز  ٣جكش ٛٞ ث٥خش ٣ضٌٕٞ ٖٓ فل٤قز ػَٝثُقج. صٞؽذ ثُقٞثكش ك٢ ثُظِل٤جس

ك٢ ٝ (.Wall of Hoof)ٝدط٤تز ثُضآًَ صق٤و دٜ٘ج٣ز ثألفجدغ ُٝزُي ٣طِن ػ٤ِٜج دؾذثس ثُقجكش 

صغ٠ٔ دِخ ثُقجكش ُغل٠ِ ثُض٢ صوغ إ٠ُ ثُذثخَ ٜٓ٘ج ف٤ظ صق٤و ثُقل٤قز ثُؼ٤ِج دجُقل٤قز ثثُقٞثكش 

(Sole of Hoof .)فجكش ٝعجدر ػن٤ِز ٝصٞؽذ إ٠ُ ثُخِق ٖٓ ثٍ .ٝٛزٙ صٌٕٞ أهَ فالدز ٖٓ ثأل٠ُٝ

(. 31-3ؽٌَ ( )Frog)صؼشف دٌِٞر ثُقجكش 

 

 Hornsالقرون ( و)
. ٣ٌٕٞ رٝ ٓ٘ؾؤ دؾش١ ٝأد٢ٓٝثُـجُخ  ،ٓ٘ؾؤ دؾش١ ٝصٔضِي ثُِذجةٖ هشٕٝ فو٤و٤ز دؼنٜج ر

ػ٠ِ (  Horn)٣طِن ٓقطِـ . عطـ ثُظٜش١ ُِشأط٢ٛٝ دؾٌَ ػجّ صٔغَ صشث٤ًخ صظٜش ػ٠ِ ثٍ

) ثٓج ثُـ . ف خؾٖ ٓضوشٕ كٞم ثُؼظْ ؿ٤ش ثُٔضلشع ثُِذ٢ ثُٔٞهغثُوشٕ ف٤ٖ ٣ٌٕٞ ثُؾِذ دؾٌَ ؿال

Antler )  (.  32 –3ؽٌَ ) ك٤طِن ف٤ٖ ٣ٌٕٞ ثُؾِذ ف٤ج ٣ٝٞكش صؾ٤ٜضث ٝػجة٤ج ُِؼظْ ثُ٘ج٢ٓ

 

 
 
 

( Kardong 2012ػه )اوىاع اٌمشون (  32 – 3) شىً 
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: ك٢ ثُِذجةٖ ػ٠ِ أٗٞثع ٢ٛ ثُوشٕٝ صٌٕٞ

 Keratin-Fiber Hornsاٌمشون اٌمشوٍح اٌٍٍفٍح * 

ص٘ٔٞ ٖٓ  ٤ًشثص٤٘٤ز  ٣ضٔغَ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُوشٕٝ دضشث٤ًخ دؾش٣ز دثة٤ٔز ٌٓٞٗز ٖٓ أ٤ُجف

ف٤ِٔجس ؽِذ٣ز ٝصشصذو دذؼنٜج دٔجدر الفوز ٌٓٞٗز ًضِز فِذر صخِٞ ٖٓ ثُؼ٘جفش ث٤ٌِ٤ُٜز، ٝصظٜش 

ٍ ؽؼش فو٤و٢ ًٕٞ هٞثػذٛج ال ثُؾؼش ٌُٜٝ٘ج ال صٔظ٤ُجف ث٤ٌُشثص٤٘٤ز هذ ٣طِن ػ٤ِٜج، ٝثأل. ٍىهٔؼ٤ز ثُؼ

 . صوغ ك٢ ؽش٣ذجس أد٤ٓز، ٝٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُوشٕٝ إرث ًغش كئٗٚ ٣٘ٔٞ ٓؾذدثً 
 

 

 
                           

 
                      (d  )

 

لشون ( ب)، اٌمشن اٌشائه( أ. )أوىاع مه لشون اٌٍثائه(: 33-3)شىً 

  Kardong ,2012ػه )اٌمشن اٌمجىف، ( د)، اٌمشون فً وحٍذ اٌمشن( جـ)افح، اٌضس

.) 
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. ٣ٞؽذ ٓغَ ٛزٙ ثُوشٕٝ ك٢ ثٌُشًذٕ ثُٜ٘ذ١ ف٤ظ ٣ٞؽذ هشٕ ٝعط٢ ٝثفذ ػ٘ذ ٓ٘طوز ثألٗق 

(. 33-3ؽٌَ )ٝك٢ ثألٗٞثع ثإلكش٣و٤ز ٣ٞؽذ هشٗجٕ ٣وغ ثٌُذ٤ش ك٢ ثُٔوذٓز 
 

 Hollow Hornsاٌمشون اٌمجىفح * 

ُؼظْ ثُؾذ٢ٜ ُِؾٔؾٔز ٣ـط٠ دـالف دؾش١ ٣ضٌٕٞ ثُوشٕ ثُٔؾٞف ٖٓ دشٝص ػظ٢ٔ ٖٓ ث

ٝٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ . ٓضوشٕ دثة٢ٔ، ٝثُذشٝص ثُؼظ٢ٔ ٣ٌٕٞ ٓؾٞكجً ٝصؾ٣ٞلٚ ٣ٔضذ إ٠ُ ثُٜ٘ج٣ز ثُٔغضذهز ُِؼظْ

٣ٞؽذ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُوشٕٝ ك٢ ثُٔجػض . ثُوشٕٝ ال ٣غوو إال أٗٚ ٣ؼج٢ٗ ٖٓ صآًَ ك٢ دؼل أؽضثةٚ

(. 33-3ؽٌَ )ٕٝ ثإلٗجط ك٢ دؼل ثألٗٞثع ٝهذ ٣وضقش ٝؽٞدٙ ػ٠ِ ثُزًٞس د ،ٝثألؿ٘جّ
 

 Giraffe Hornsلشون اٌضسافح * 

٢ٓ ػظ٢ٔ ٓـط٠ رٝ ُخ أد ٣Knob-likeضٌٕٞ ثُوشٕ ك٢ ثُضسثكز ٖٓ دشٝص ػوذ١ ثُؾٌَ 

ُضسثكز هق٤شر ٝؿ٤ش ٝهشٕٝ ث .ٕ ثُٔخَٔ ثُؾِذ١ ػذد ٖٓ ثُؾؼ٤شثس٣ٝذشص ّ .دٔخَٔ دؾش١ ال ٣غوو

(. 33-3ؽٌَ )ثُؾ٘غ٤ٖ  صٞؽذ ك٢ ًال٢ٛ  ٝ. ٓضلشػز ٝدثةٔز
 

 Antlersاٌمشون اٌىػٍٍح * 

. Rein Dearصٞؽذ ك٢ رًٞس ثُـضالٕ ٝهذ صٞؽذ ك٢ ًال ثُؾ٘غ٤ٖ ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ؿضثٍ ثُشٗز 

(. ؽِذ ؽؼش١)٣ضؤُق هشٕ ثُٞػَ ٖٓ دشٝص ػظ٢ٔ ٖٓ ثُؼظْ ثُؾذ٢ٜ ُِؾٔؾٔز ٣ـط٠ دٔخَٔ دؾش١ 

 .دـ ثُوشٕ ٓؤُلجً ٖٓ ػظْ آد٢ٓ كووٌُجَٓ ٣ٝـ٣غوو ثُٔخَٔ ثُذؾش١ ػ٘ذٓج ٣قَ ثُوشٕ إ٠ُ فؾٔٚ ث

٣ضؾذد ٗٔٞ  ٙٝك٢ ثُٔٞعْ ثُز١ ٢ِ٣ .ٝك٢ ٜٗج٣ز كقَ ثُضٌجعش ٣نؼق ثصقجٍ ثُؼظْ دجُوجػذر ٣ٝغوو

 ػٔش ثُـضثٍ ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ صوذ٣ش . ٌٝٛزث ك٢ ًَ ٓٞعْ صٌجعش١، ثُوشٕ ٣ٌٕٝٞ ثُ٘ٔٞ ٛزٙ ثُٔشر دلشع ؽجٗخ

 (.33-3 ؽٌَ)ػذد صلشػجس ثُوشٕ ٗغذ٤ج ٖٓ خالٍ 
 

 Prong Hornsاٌمشون اٌشائىح * 

٣ضٌٕٞ ثُوشٕ ثُؾجةي ٖٓ دشٝص ػظ٢ٔ ٖٓ ثُؼظْ ثُؾذ٢ٜ ُِؾٔؾٔز ٣قجه دـالف دؾش١ 

هشٕ ػذد ٖٓ ٣ٝ٘ؾؤ ٖٓ ثُـالف ثُٔش .دضوذّ ثُ٘ٔٞ هِ٘غٞر صق٤و دجُؼظْ  ٣ؾٌَ ٝٛزث ثُـالف. ٓضوشٕ

٣ٞؽذ ٛزث ثُ٘ٞع . ه دٝس١ ٝصؾذد٣ؼج٢ٗ ثُـالف ثُذؾش١ ثُٔضوشٕ صآًَ ٝعوٞ( . ؽًٞز 3-1)ثُؾًٞجس 

(. 34-3ؽٌَ ) Antilocarpaٖٓ ثُوشٕٝ ك٢ ثُظذ٢ ثُشٝع٢ 
 

 

 

 

 

 

 

 

(. مشاحً اٌرىىٌه) Prong Hornsاٌمشون اٌشائىح (: 34-3)شىً 

  (.1986ػه صاٌح، )
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السادس الفصل 
  الجهاز الهضمي

  
 

االهمية والوظيفة . 1  -6
لكي يحصؿ أم كائف حي عمى الطاقة الالزمة لديمكمتو كجب عميو  

كيعد الغذاء المصدر الرئيس لمطاقة في  .البحث عف مصادر ىذه الطاقة
لذا فأف الحيكانات تظير تكيفات معينة في الخصائص , جسـ الكائف الحي

ىذه التكيفات امتالؾ  كمف, م الحصكؿ عمى الطعاـككسيمة تساعدىا ؼ
كىي تكظؼ كؿ ىذه التكيفات  .حادة كحكاس جيدة كأسنافمخالب الحيكانات 

.  مف اجؿ الحصكؿ عمى الغذاء
يظير الجياز اليضمي تباينان كبيران ضمف المجاميع المختمفة مف  

ألكالت فالقناة اليضمية  ,حسب طبيعة الغذاء كعادات التغذية, الفقريات
كيعكد ذلؾ الى  ,المحـك مثالن اقصر بكثير مما ىي عميو في آكالت النبات

 أسيؿالحيكانية الى مكاد ابسط قابمة لالمتصاص  األنسجةاف عممية تحكيؿ 
 أنشطةكىضـ الغذاء يحتاج الى  .النباتية األنسجةبكثير مف عممية تحكيؿ 

 أعضاءضمية كفي متكاممة في عدد مف المناطؽ المتخصصة في القناة الو
كالتكامؿ في ىذه العمميات يحصؿ بفعؿ سمسمة . كالكبد كالبنكرياس إضافية
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كتعقيدان مف االتصاالت العصبية , الكيميائية كالميكانيكية اإلشاراتمف 
عضمية  إفرازيةتنتج استجابات  اإلشاراتككؿ ىذه  ,األعضاءكاليرمكنية بيف 

    .  ـ الغذاءتؤدم فعميا بشكؿ متكامؿ لكي تساىـ في ىض
 

   التركيب العام لمجهاز الهضمي . 2  -6
يتألؼ الجياز اليضمي في الفقريات مف القناة اليضمية          

(Digestive Tract)  كالغدد اليضمية(Digestive Glands)        الممحقة
(  Gastrointestinal tract)كغالبا ما يطمؽ مصطمح (. 1-6شكؿ )

. عمى القناة اليضمية
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حيث تتضح اقسام القناة الهضمية , الجهاز الهضمي في الفقريات(: 1-6)شكل 
 .(Kardong, 1998 ,عن)  والغدد الممحقة بها

 

تتألؼ القناة اليضمية في الفقريات مف عدد مف االقساـ التي ينجز كؿ منيا  
فالفـ الذم ينشأ في الجنيف مف انبعاج في النياية االمامية , اعماالن معينة

(. 2-6شكؿ ) (Stomodaeum)عي البدائي يدعى المسمؾ الفمي لمـ
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ِمطغ سهًّ فً جٍٕٓ دٍىاْ سٍىي ( أ. )اٌتىىٌٓ اٌجًٍٕٕ ٌٍجهاز اٌهضًّ(: 2-6)شىً 

(Amniote)  ًٌىضخ ِىلغ اٌّؼ(Gut), (ب )َالدظ ِٕاطك اٌّؼً  ,ِمطغ سهًّ ػا

ِٕظر تطًٕ ٌمٕاج ( ج), ٔاج اٌهضٍّحواالٔثؼاجاخ اٌتً تتىىْ ػٕذها اٌغذد اٌهضٍّح اٌٍّذمح تاٌك

ِٕظر ( د) ,(Pharyngeal Pouches)الدظ اٌجٍىب اٌثٍؼىٍِح , هضٍّح ِؼسوٌح ِغ وٍى جٍٍٕٕح

جأثً ٌمٕاج هضٍّح ِتّاٌسج دٍج تتضخ الساَ اٌمٕاج اٌهضٍّح اٌّختٍفح واٌغذد اٌٍّذمح 

(Kardong, 1998). 
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كىك يؤدم الى الجكؼ , (Lips)كبأكتماؿ النمك يحاط الفـ بالشفاه       
كاالسناف  (Tongue)الذم يحكم المساف , (Oral Cavity)الفمي 

(Teeth) كعندما تجتمع الخاليا الفارزة  . اضافة الى الغدد المكجكدة
لممخاط مع الفارزة لمسائؿ المصمي لتصب في قناة كاحدة , فاف مثؿ ىذه 

ف ىذه التراكيب ككؿ ـ. (Oral Glands)الغدد يطمؽ عمييا الغدد الفمية 
مييأة لتناكؿ الطعاـ كطحنو كاعداده لالنتقاؿ الى الجزء الذم يميو مف القناة 

كىذا الجزءا  يتخصص بنقؿ . (Oesophagus)اليضمية ممثالن بالمرئ 
كىك المعدة , الطعاـ القادـ أليو مف الجكؼ الفمي الى الجزء الذم يميو

(Stomach) .فيو الطعاـ كيدخؿ في  فكتمثؿ المعدة تركيبان متسعان يخز 
تفتح المعدة في  .كما تبدء في المعدة عممية اليضـ الرئيسة, عممية تخمر

التي تفرز فييا كبمساعدة الكبد  (Intestine)نيايتيا الخمفية عند االمعاء 
يمتص الغذاء . ية لمطعاـارات التي تكمؿ التغيرات الكيميائكالبنكرياس, العص

ثـ  (Rectum)ذىب الفضالت الى المستقيـ الميضـك خالؿ المعي فيما ت
كبالرغـ مف االختالؼ الكبير . (Anus)الى الخارج مف خالؿ فتحة المخرج 

فأف , في الشكؿ كالكظيفة التي يؤدييا كؿ قسـ مف اقساـ القناة اليضمية
التركيب االساس ليا يظير تشابيان كبيران حيث يتألؼ جدار القناة اليضمية 

 Tunica)الغاللة المخاطية : اربع طبقات ىي في جميع اقساميا مف

Mucosa)  كتحت المخاطية(Tunica Submucosa)  كالعضمية
(Tunica Muscularis)  كالمصمية(Tunica Serosa) ( 3-6شكؿ .)
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الطبقات  هالتركيب النسيجي لمقناة الهضمية حيث تتضح من خالل(: 3-6)شكل 
  (.Bloom & Fawcett, 1966عن ) المكونة لجدار القناة الهضمية 

 
القناة الهضمية في الفقريات المختمفة  . 3  -6 
 

: الفم والتجويف الفمي والتراكيب الممحقة بهما :- والًال 
كىك يحاط  .يمثؿ الفـ الفتحة االمامية لمقناة اليضمية في الفقريات 

اما . بالشفاه المككنة مف نسيج عضمي كنسيج ضاـ كطيات ظيارية
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ساف كيحكم الؿ ,دأ عند الفتحة الفمية كينتيي بالبمعـكالتجكيؼ الفمي فيب
مف الخمؼ بالقكس الحنكي  كيحدد الفـ (.4-6شكؿ )كاالسناف كالغدد الفمية 

فاذا كانت ىذه العالمة غير  .المتمثؿ بطية(  Palatoglossal arch) المساني
 Oropharyngeal)كاضحة فيطمؽ عمى الحجرة كاممة بالتجكيؼ الفمي البمعكمي 

cavity  .)
            ,الجوف الفمي ويتضح من خالله الممرات الغذائية والتنفسية(: 4-6)شكل 

 (. Kardong,2012عن)االنسان ( ب) ,االوبوسوم(  )
 
 

 دائرية الفم(. 1)

لمحيكاف  األماميةفي النياية ( الجمكي)الفمي في الالمبرم يقع القمع 
مات ملدائرية محاطة بعدد مف الحؿكالفتحة ا .كالتي تككف ذات فككؾ مفقكدة
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كيكجد عمى السطح الداخمي لمقمع  .(Buccal Papillae)العضمية الفمية 
 .(5-6شكؿ )البشرية المنشأ , (Horny Teeth)ة المتقرف األسنافعدد مف 

  (Rasping Tongue)المساف مبردم  .الحقيقية فيي مفقكدة األسنافاما 
ال يشتؽ كىك  .النياية البمعكمية تقريبان  إلىكمزكد بعضالت جيدة النمك تمتد 

يبرز مف فتحة مف الجياز العضمي تحت الغمصمي كانما مف قاع البمعـك ك
مف المساف  األسفؿ إلىكيكجد  .لمقمع الفمي الفـ التي تقع عند النياية الخمفية

تعمؿ عمى منع تخثر الدـ في غدة لعابية عمى كؿ جانب تقـك بأفراز مادة 
الالمفدريف ب , ثـ جريانو المستمر الى فـ المتطفؿ كتعرؼ كمف, الفريسة

(Lamphedrin).  كىذه الغدد مفقكدة في اليرقة(Ammocoete Larva) 
.  (Myxine)كالجرث 

كتككف محاطة , تأخذ فتحة القمع الفمي في الجرث شكؿ حذاء الفرس
مف االسناف المتفرقة المشابية  33كتحمؿ حكالي , بزكجيف مف المجسات

بكمية )فأف اجزاء الفـ مكيفة لمقضـ كعمكمان  .(5-6شكؿ )سناف الجمكي ال
. اك متخصصة لاللتصاؽ بالمضيؼ( قميمة
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وٍفٍح اٌتصاق ( ب)اٌفُ فً اٌجرث ِٓ خالي ِمطغ سهًّ ٌّمذِح جسُ اٌذٍىاْ  ( أ) (: 5-6)يشه

ِغ اٌفًّ فً اٌك( ج), (streboR dna namkceH,1996ػٓ)اٌذٍىاْ  تجسُ اٌفرٌسح   

  (.Wischnitzer, 1972ػٓ )اٌجٍىً  
 
 
 االسماك (. 2)

يتبايف الفـ كالتجكيؼ الفمي في األسماؾ الغضركفية كالعظمية بشكؿ 
مثالن  يككف عمى  (Elasmobranchii)فالفـ في صفيحية الخياشـ . كبير

اما في األسماؾ العظمية فيككف طرفي . شكؿ شؽ ىاللي بطني المكقع
(Terminal) , شكؿ )كقد يزاح قميالن الى الجية البطنية في بعض األنكاع

6-6 .)
 



 

 

الفصل 

...................................................................................الطادش

 الجهاز الهضمي.

 

455 

موقع الفم البطني في كمب البحر حيث يكون (  . )الفم في االسماك(: 6-6)شكل 
عن )الجوف الفمي البمعومي ( ب), بشكل شق هاللي تبرز من خالله االسنان

Wischnitzer, 1972) 
, مف النكع المخاطي فقط الغدد الفمية تككف نادرة ككف االفراز 

كذلؾ لككف غذاء االسماؾ يككف , كتككف بدائية في االسماؾ بشكؿ عاـ
. رطبان دائمان  كالتأثير االنزيمي ضعيؼ جدا

المساف معدـك في معظـ االسماؾ الفكية كربما بدائي يتمثؿ بطية  
, كقد يحمؿ حميمات صغيرة كىك محدكد الحركة. مف قاع الفـ لحمية تنمك

.  (Salmon)اسنانان كما في السممكف  كربما
فيناؾ القميؿ مف االسماؾ , تتبايف االسناف في االنكاع المختمفة مف االسماؾ

لكنيا عمكمان ذات  .Pipe Fish)مثؿ السمؾ االنبكبي )عديمة االسناف 
, (7-6شكؿ ) (Acrodont)اسناف تككف في الغالب طرفية االتصاؿ 

 .(Polyphyodont)مجمكعة السنية كمتعددة اؿ, (Homodont)متجانسة 
كاف كاف ىناؾ مف االسماؾ ما تككف اسنانيا غير متجانسة 

(Heterodont)  كما في صفيحية الخياشـ كالسمؾ ابك منقار(Garpike) 
 .كغيرىا

 

 البرمائيات (. 3) 

كيحكم التجكيؼ الفمي . يككف فـ البرمائيات بشكؿ عاـ كاسعان   
كتتمثؿ بالغدد بيف الفكية , في االسماؾ عمى غدد تككف افضؿ نمكان مما
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(Intermaxillary) كالغدة البمعكمية , كالتي تنعدـ في البرمائيات الالطرفية
(Pharyngeal Gland) فضالن عف , المكجكدة في الضفادع كالعالجيـ

كبشكؿ عاـ تتمخص كظائؼ الغدد . (Lingual Gland)الغدة المسانية 
المخاط الذم يعطي المساف خاصية المزكجة  بأفراز, الفمية في البرمائيات

كقد تفرز الغدد الفمية في البرمائيات انزيـ . كيساعد في مسؾ الفريسة
كتككف الغدد . الذم يساعد في عممية اليضـ (Ptyaline)المعابيف 

. المخاطية ىي النكع الكحيد المكجكد في البرمائيات المائية
 
 
 

 
 

 
 

انواع اتصال (: 7-6)شكل 
           .ن في الفقرياتاالسنا

الغمدي  االتصال(  )
(Thecodont) ,

 الطرفياالتصال ( ب)
(Acrodont)  



 

 

الفصل 

...................................................................................الطادش

 الجهاز الهضمي.

 

457 

( Kardong, 1998عن) .(Pleurodont)الجانبي  االرتباط( ج)
  
 

المساف في البرمائيات جيد النمك مقارنة باالسماؾ ككف غذاء        
ب كيمضغ كبالتالي الحيكانات االرضية يحتاج الى اف يدكر في الفـ ليترط

كبشكؿ عاـ تظير البرمائيات . فأنو يحتاج الى لساف لو القابمية عمى الحركة
فبعضيا عديمة المساف كما في العالجيـ عديمة المساف , تباينان في المساف

(Aglossal Toad).  افضؿ نمكان ( الضفادع كالعالجيـ)كلساف الالذيميات
كممتفان ,  في االماـ عند حافة الفؾمما في البرمائيات الذنبية كيككف متصالن 

. (8-6شكؿ )الى الكراء عمى سطح الجكؼ الفمي في فترة الراحة 
في , اما لبرمائيات تككف بشريةاالسناف في االدكار اليرقية لبعض ا  

كمتعددة  متجانسة ,اك االرتباط طرفية االتصاؿ ,البالغة فتككف حقيقية
 في بعض السممندراتسناف االكتيجاف  (9-6شكؿ) المجمكعة السنية

(.  Pedicel) محمكلة عمى ساؽ
تكجد االسناف عمى عظاـ الفككؾ عادة حيث يحمؿ الفؾ العمكم   

لكف ىذه االسناف تنعدـ في الفؾ  ,صفان مف اسناف صغيرة منتظمة مدببة
كالمكيعية  (Palatine)كقد تكجد عمى العظاـ الحنكية . السفمي لمضفدع

(Vomer). ليمة تكجد عمى العظاـ حنب الكتدية كفي انكاع ؽ
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(Parasphenoid).  كاالسناف المكيعية ال تستعمؿ لممضغ بؿ لمنع ىركب
. الفريسة
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لسان ( ب) ,لسان الضفدع(  . ) شكال األلسنة في الفقريات المختمفة (: 8-6)شكل 
لسان نوع من ( هـ) ,لسان األفعى المشطور( د) ,لسان السحمية( ج) ,السممندر

. لسان المبائن( ز) ,لسان الطيور( و),اليالسح
 

االسٕاْ اٌتٍهٍح ( أ. )االسٕاْ فً اٌثرِائٍاخ(: 9-6)شىً       

(Labyrinthodont),   (ب )االسٕاْ اٌّتذىٌح فً ( ج) ,اسٕاْ ٌرلح اٌسٍّٕذر

 ( Kardong, 1998ػٓ ).تاٌغاخ اٌسٍّٕذر
 

الزواحف   (.4)
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فـ الزكاحؼ كاسعان بشكؿ عاـ  يككف, ككما ىك الحاؿ في البرمائيات  
كالغدد الفمية اكثر تميزان مما ىي . كزاكيتو تمتد حتى منطقة تمفصؿ الفككؾ

.  عميو في البرمائيات كيصبح بعضيا متخصصان بشكؿ غدد لعابية حقيقية
 Lingual)كالمسانية  (Mucous Glands)كىذه الغدد تتمثؿ  بالمخاطية 

Glands)  كالحنكية(Palatin Glands)  كقبؿ الفكية(Premaxillary 

Glands)  كالشفكية العمكية كالسفمية(Supralabial and Infralabial 

Glands) , اضافة لمغدد السمية(Venom glands  .) كالغدد االخيرة
عبارة عف غدد شفكية محكرة تكجد في االفاعي السامة كالعظايا مف جنس 

Heloderma ,(. 10-6شكؿ )اب السـ ك تفتح قناة كؿ غدة في تجكيؼ ف
-Pit)كما في الحية , (Hemolytic)كتككف المادة السمية اما حالة لمدـ 

vipers) اك ذات تأثير عمى االعصاب ,(Neurotoxic)  كما في الككبرا
تكجد الغدة السمية في الفؾ  Gila monsterكفي الييمة . كالحيات البحرية

كالغدد الفمية في . عصابكافرازاتيا ذات تأثير عمى الدـ كاال, السفمي
. السالحؼ كالتماسيح تككف ضعيفة التككيف بشكؿ عاـ
 مثؿ غدة دكفرنكم كالبد مف االشارة الى كجكد غدد اخرل في الزكاحؼ

(Duvernoy's gland  ككف , كالتي مالمكجكدة في الحيات غير السامة
غدة ك(  Lacrimal gland)افرازىا مصميا ذك تأثير ىاضـ, كالغدة الدمعية 

التي تطمؽ افرازا لغسؿ العيف كعضك  ( Harderian gland)ىاردر
(.  10-6الحظ الشكؿ ) جاككبسف 
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شكل توضيحي لمغدد الفمية في (  . )الغدد الفمية في الزواحف(: 10-6)شكل 

التركيب الداخمي لمغدة ( ب) ,الزواحف حيث يتضح من خالله انواع الغدد ومواقعها
(. Kardong, 1998عن ) Viperid Snake السمية في حية سامة

  
اما في السالحؼ  ,جيد النمك كمتحرؾالمساف في الحرشفيات          

كلالفاعي  .كالتماسيح فيككف مثبت في قاع التجكيؼ الفمي كال يمكف مده
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شؽ اك اخدكد في الفؾ العمكم يسمح بخركج المساف حتى عندما يككف الفـ 
 (Chameleon)الزكاحؼ يظير في الحرباء كافضؿ نمك لمساف في  .مغمقان 

. (8-6شكؿ )كيككف ذك طيات جانبية  ,حيث يزكد بعضالت جيدة النمك
فاالفاعي كالعظايا تككف عادة متعددة  ,سناف الزكاحؼ كثيرة التبايفا       

اك جانبية  (Acrodont)كاسنانيا طرفية االتصاؿ , المجمكعة السنية
(Pleurodont), ـ الحنكية تحمؿ عمى العظا(Palatine)  اك الجناحية

(Pterygoid) كبعض الحيات ذات اسناف  .اضافة الى عظاـ الفككؾ
كفي الحيات السامة يكجد سف محكر يطمؽ عميو  .حافتيا اشبو بالمكس

, كاالزالة الصناعية لو ال تجعؿ الحية السامة غير مؤذية ( Fang) الناب 
اما السالحؼ فتككف عديمة  .ؿكذلؾ النو خالؿ يـك اك اقؿ ينمك سف بدم

االسناف كيستعاض عنيا بتراكيب حادة قكية تشبو المنقار كتعمؿ عمؿ 
كما  .(Thecodont)التماسيح ذات اسناف قكية غمدية االتصاؿ  .االسناف

يعرؼ بسف البيض ) انتقاليان  يكجد في بعض االفاعي كالعظايا سنان عاجيان 
Egg Tooth )سف الفقس  ك يطمؽ عميو(Hatching Tooth).  كىذا

السف ينمك عمى الفؾ العمكم لمجنيف كيستعممو الصغير لكسر قشرة البيضة 
.   عند الفقس اال انو سرعاف ما يزكؿ بعد ذلؾ

  
الطيور  (.5)
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اما الجزء المحمي فيقع عند  .لفـ في الطيكر بالمنقار المتقرفايحدد   
تباينة ضمف االنكاع المختمفة كالغدد الفمية في الطيكر قميمة ـك .زاكية المنقار

 ,ـ كبدرجة عالية مف الصالبةكىذا يعكد الى ككف الطيكر تقـك بأبتالع الطعا
ىا تساعد كبشكؿ عاـ فأف افرازات .قميمة االستعماؿ لمغدد المعابية فأنيا كمف ثـ

كقد يحكم افراز بعض الغدد انزيـ التايميف  ,الحيكاف في مسؾ الحشرات
(Ptyaline).  تككف قادرة  غدد فمية  بعض الطيكر مثؿ السنكنك كتمتمؾ

. (Cementing Glands)تستخدـ لبناء العش عمى انتاج مادة الصقة 
المساف في الطيكر يخمك مف العضالت الداخمية كيغطي بطبقة   

. كيدعـ بكاسطة الجياز الالمي ,(8-6شكؿ )متقرنة كيككف خشف المممس 
لساف طكيؿ كمتحرؾ  (Humming Bird)الطائر النقار يمتمؾ  ك

كيستطيع مده لمسافة ككف الجياز الالمي فيو طكيؿ كممتكم اثناء الراحة 
كفي طيكر  ,كيككف المساف في الدجاجيات متثخنا نسبيان  .(11-6شكؿ )

 Sap-suckingكفي الطيكر . أخرل مشطكر في مقدمتو اك متفرعان أحيانان 
الشحـك سميكان بسبب كجكد  كفي الببغاء يككف ,يككف المساف أشبو بالفرشاة

, كتعتمد حركتو عمى تغيير كضع القكس الالمي كاألكعية الدمكية كالغدد
. الذم يستند أليو المساف

األسناف مفقكدة في الطيكر الحديثة كلك اف لبعض الطيكر أسناف       
اال اف , متقرنة تظير في ادكار النمك األكلى كتستخدـ لكسر قشرة البيضة
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سرعاف ما تجؼ كتتساقط كىي غير مماثمة لتمؾ المكجكدة في  ىذه األسناف
. بعض الزكاحؼ أجنة

 

   
( Kent & Carr, 2001عن ) المسان في نقار الخشب (: 11-6)شكل 

 

المبائن  (. 6)
االماـ بالمثة عف طريؽ رباط  فيتحاط فتحة الفـ بالشفاه التي تتصؿ   

فتحة الفـ كتستخدـ في  كتحدد الشفاه حجـ . (Frenulum)يعرؼ بالمجاـ 
كىناؾ في بعض القكارض  .مسؾ الطعاـ كحفظو داخؿ الفـ اثناء المضغ

 Cheek)الجيكب الخدية بتعرؼ حجر صغيرة لخزف الغذاء مؤقتا 

pouches  .)
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في جميع  ىي عميو تككف الغدد الفمية في المبائف افضؿ نمكان مما  
غدد مخاطية  :لكىي تصنؼ عمى اساس افرازىا اؿ .الفقريات االخرل

تتمثؿ بالغدد الشفكية المكجكدة في الخراؼ ىذه الغدد ك .كمصمية كمختمطة
 ,كالماعز كالمبائف آكمة المحـك كفي الحصاف كالخنزير كالمجترات الكبيرة

كالغدد النكفية  ,كالغدد المسانية في الخراؼ كالماعز كالمبائف آكمة المحـك
المكجكدة في القطط  كالكجنيةالدمعية كتحت الفكية كتحت المسانية كالرحكية ك

(. 12-6شكؿ ()1-6الحظ الجدكؿ )كىذه تكجد بتبايف في المبائف  .كالكالب
(. الكمب)الغدد الفمية في المبائن (: 1-6)جدول 

 
نوع االفراز القناة الغدد 

الغذد الىكفية  -1

 Parotid Gland 

قىاة ضحيىص 

 Stensen's Duct 

مصلية 

الغذد الىجىية  -2

Zygomatic Gland 

مصلية - 

الغذد الحىكية   -3

Palatin Gland 

مصلية - 

الغذة جحث الفكية   -4

(Submandibular Gland) 

قىاة وارجىن 

Wharton's Duct 

مخحلطة 

الغذة جحث اللطاوية  -5

    Sublingual Gland 

يفحح الجسء الرئيص مىها بقىاة 

بارثىله  

(Bartholin Duct) 

رة لها اما الىحذات الصغي

فحفحح بىاضطة اقىية جذعى 

 Rivinus Ducts 

مخاطية  
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الحظ موقع الغدد المعابية الرئيسة (. الكمب)الغدد المعابية في المبائن  :(12-6)شكل 
(. Kardong, 1998عن )

 

يظير لساف المبائف نمكان افضؿ مما ىك عميو في جميع الفقريات        
كمجيز بعضالت جيدة  ,(دا لساف الحيتافع)كىك قابؿ لمحركة  ,االخرل

النمك تترتب حـز أليافيا في ثالث مستكيات مما يجعميا ذات قدرة افضؿ 
 .كيعتبر لساف آكؿ النمؿ افضميا نمكان . عمى الحركة

, (في المجترات)راض مختمفة كالمسؾ يستخدـ المساف في المبائف الغ       
, كتنظيؼ (البفي الؾ)حرارة ت درجة اؿكلطع السكائؿ كالمحافظة عمى ثبا

كلساف المبائف كخالفان  .كغير ذلؾ( في االنساف), كالنطؽ (في القطط)الجسـ 
كتضـ  (Gustatory)لمفقريات االخرل يحمؿ حميمات مختمفة بعضيا ذكقية 

كالمسكرة اك  ,(Foliate)كالكرقية  (Fungiform)الحميمات الفطرية 
 (Mechanical)خر ميكانيكية كالبعض اآل .(Circumvallate)المخندقة 

كىناؾ  ., كىذه تكجد في القطط كالمجتراتكتضـ الحميمات الخيطية
كىذه  ,(Lenticular Papillae)الحميمات العدسية اك مزدكجة التحدب 

. الحميمات تمنع انزالؽ الطعاـ مف المساف
كىي قد تنعدـ في جميع مراحؿ  .األسناف في المبائف كثيرة التبايف  

كفي لبائف أخرل تكجد  .Echidnaكما ىك الحاؿ في آكؿ النمؿ  الحياة
أسناف ضعيفة النمك بشرية األصؿ كما في منقار البط كالمدرع 

(Armadillo).  
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كبشكؿ عاـ فأف اسناف المبائف تككف غمدية االتصاؿ   
(Thecodont),  ثنائية المجمكعة السنية(Diphyodont)  كغير متجانسة
(Heterodont)كىذا العدد  .ا قميؿ مقارنة بجميع الفقريات االخرل, كعدده

(. 13-6شكؿ )يظير تباينان مف نكع الى آخر 
   
 
 

 
 

تكجد االسناف في المبائف عمى العظاـ الفكية كتككف عمى اربعة انكاع 
كالضكاحؾ  (Canines)كاالنياب  (Incisors)القكاطع : ىي

(Premolars)  كالطكاحف(Molars) . كضع صيغة كعادة يصار الى
بالشكؿ  لكؿ حيكاف لبكف كيعبر عنيا (Dental Formula)سنية 

  :االتي
  :-كفيما يأتي أمثمة لمصيغة السنية في بعض المبائف

 
= االنساف  ( أ)

  

3. 2. 1. 2 
 2   

3. 2. 1. 2
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=   الفأر  ( ب)

 
 

=  الحصاف  ( جػ)
 
 
 

. االسنان في المبائن(: 13-6)شكل 
( ب)      ,الصغيراالسنان في الكمب (  )

( ج)           ,في الكمب البالغاالسنان 
في ( -Incisor –القواطع )االسنان 
االسنان في ( د) ,(Beaver)القندس 

حيث تتضح  (Elephant)الفيل 
 ,الطواحن في االعمار المختمفة لمحيوان

(M=Molar)                     )
(. Kardong,1998عن )
   
 
 
 

3. 0. 0.1 
 2   

3. 0. 0.1  


 3. 4. 1. 3 
 2   

3. 4. 1. 3
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, مف المبائف ما تنعدـ فييا االسناف الحقيقية مثؿ حكت الباليفكىناؾ      

كاف كاف ىناؾ مف الحيتاف ما تككف ذات اسناف كثيرة العدد حتى انيا اكثر 
تككف تيجاف االسناف في البشر كالخنازير كاطئة . مف أم لبكف آخر

(Brachydont  ) لكنيا في اكالت االعشاب تككف عالية
(Hypsodont.)   
 

  (Pharynx)البمعوم :  انياًال 
كىك  .يمثؿ البمعـك جزء المعي االمامي الذم يقع اماـ المرئ مباشرة     

 ,(Endoderm)الجزء االكؿ مف القناة اليضمية الذم يبطف باالديـ الباطف 
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 ,(Ectoderm)لمتجكيؼ الفمي المبطف باالديـ الظاىر  اكيعتبر استمرار
.  يف التجكيؼ الفمي كالمرئكبذلؾ فأف البمعـك يمثؿ حمقة الكصؿ ب

إذ اف جدرانو  ,يساىـ البمعـك في تأدية كظيفتي اليضـ كالتنفس  
كفيما يخص التنفس فأف  .مجيزة بعضالت تككف مسؤكلة عف عممية البمع

الشقكؽ الخيشكمية كالخياشـ كالتراكيب االخرل التي تمعب دكران في عممية 
. تشتؽ مف جدراف البمعـك ,التنفس
يغمؼ  ع الجيب البمعكمي االكؿ في المبائف الى بركز متطاكؿيتس      

 .عظاـ االذف الكسطى مككنا انبكب اكستاكي كجزء مف التجكيؼ الطبمي
ف الجيب الثاني المكزة الحنكية كيتشارؾ الثالث كالرابع في تككيف الغدة كيككه 

 Ultimobranchialف اجساما تعرؼ بػ اما الخامس فيككه  .جنب الدرقية

bodies. صمة في االسماؾ كالزكاحؼ كالطيكر, كىذه االجساـ ىي غدد منؼ
. , غدة درقيةلكنيا تصبح في المبائف

 

 دائرية الفم (. 1)

االنبكب )كآخر سفمي ( المرئ), عمكم ينقسـ البمعـك طكليان الى ممريف       
االنبكب  يككف ك .(14-6شكؿ ) ذلؾ عف طريؽ حاجز افقيك ( التنفسي
ك بطني المكقع كيحرس فتحتو , لجمكي مغمؽ مف نيايتو الخمفيةفي ا التنفسي

االمامية تركيب يسمح بمركر الماء المستخدـ في التنفس بأتجاه كاحد كيمنع 
كليس لمبمعـك عالقة بعممية . (Velum), بالشراع يعرؼ عكدتو الى الكراء



 

 

الفصل 

...................................................................................الطادش

 الجهاز الهضمي.

 

473 

تات اليضـ كما ىك الحاؿ في الحبميات االكلية كمنيا الرميح إذ اف الدـ كؼ
الطعاـ تذىب مباشرة مف القمع الفمي الى المرئ الذم يتمثؿ بالقناة الظيرية 

.  اك العميا كالتي تككف ذات بطانة ميدبة
 
 
 
 

 
 

       .البمعوم في الجمكي من خالل مقطع سهمي لمنصف االمامي لمجسم(: 14-6)شكل 
( Wischnitzer, 1972عن )
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األسماك (. 2)
كتفتح عمى , اؾ الغضركفية كاسعان نسبيان االسـيككف البمعـك في   

يفتح الزكج االكؿ منيا عمى الجية . نبو الفتحات الخيشكمية الداخميةجكا
كالذم يحكم طية مف غشاء  (Spiracle)الظيرية كيتمثؿ بالخيشـك االثرم 

اما  .(Gill Filaments)مخاطي مماثؿ في تركيبتو لمخيكط الخيشكمية 
تفتح عمى الجانبيف في الككاسج  ,في الغالب قية فعددىا خمسة ازكاجالب

(Sharks),  كعمى السطح البطني في القكابع(Skates).  اما في االسماؾ
العظمية فأف البمعـك عبارة عف كيس متسع تكجد عمى جانبيو الغرؼ 

كتحمؿ الحافة الداخمية لالقكاس الخيشكمية امشاطان خيشكمية  .الخيشكمية
(Gill Rackers) كاالسماؾ مف العائمة  .ية جزيئات الطعاـتقـك بتصؼ

ذات اسناف بمعكمية تساعد في تقطيع الطعاـ  (Cyprinidae)الشبكطية 
بمعكمية لجمع اليائمات الحيكانية  اكىناؾ في بعض االسماؾ جيكب ,كبمعو

  .كالنباتية
 

رباعية االقدام  (. 3)
بسة حصؿ مع ظيكر الرئات كالتحكؿ مف الحياة المائية الى حياة اليا  

حيث اصبح ممثالن بقناة قصيرة تمثؿ , اختزاؿ كبير في طكؿ البمعـك كاىميتو
تتمخص بنقؿ الغذاء ؼكظيفتو اما  .حمقة الكصؿ بيف الجكؼ الفمي كالمرئ

.  مف الجكؼ الفمي الى المرئ
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  (Oesophagus)المرئ  :- ال اًال 
 .اليضمية م يمي البمعـك مف القناةيمثؿ المرئ في الفقريات الجزء الذ  

كيعتمد طكلو بدرجة كبيرة  ,كىك يظير تباينان كبيران ضمف المجاميع المختمفة
(. 15-6شكؿ )نؽ عمى طكؿ منطقة الع

 
 

-6)شكل
تباين (:15

المرئ في انواع 
مختمفة من 

(  . )الفقريات
,    االسماك

      ,دائرية الفم(ب)
,          الطيور( ج)
معظم ( د)

.  رباعية االقدام
 
 
 
 

 (أ)

 (ب)

 (ج)

 (د)
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 دائرية الفم (. 1)
 

بقناة مستقيمة ضيقة ظيرية المكقع تصؿ يتمثؿ المرئ في دائرية الفـ   
شكؿ )الخمفية الى االمعاء  اكنيايتو ,نيايتيا االمامية الى قاعدة القمع الفمي

6-15 .)
 
االسماك  (. 2)

المرئ في االسماؾ بشكؿ عاـ قصير جدان كمبطف بنسيج ظيارم   
عمى عدد كبير مف الخاليا المخاطية في اسماؾ طبقي حرشفي يحتكم 

الداخمية  السماؾ الغضركفية قد تحتكم بطانة المرئكفي ا .لعذبةالمياه ا
كقد تككف البطانة ميدبة كالمرئ  .عمى حميمات عضمية متجية بأتجاه المعدة

كقد تكجد في المرئ طيات طكلية في  ,محاط بعاصرة كما في طرفية التعظـ
. ساعد عمى ابتالع كمية اكبر مف الغذاءالغالب كالتي ت

 

البرمائيات  (. 3)
المرئ في البرمائيات عبارة عف انبكب عضمي يككف بشكؿ عاـ   

 .(Amphiuma)بينما يظير اكثر طكالن في الجنس  ,قصير في الالذيميات
يبطف جدار المرئ بنسيج ظيارم ميدب كتنتشر في الطبقة المخاطية خاليا 

يتقمص المرئ بالتمعج  .(Pepsinogens)محممة  غدية تفرز انزيمات
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(Peristalsis),  في منطقة اتصاؿ ( عاصرة)كقد تكجد حزمة عضمية
. المرئ بالمعدة

 

 الزواحف (. 4)
 

الفقريات االكطأ  فيعميو  ىكمرئ الزكاحؼ بشكؿ عاـ اطكؿ مما   
كذلؾ , ذات الطبيعة االفرازيةكىك يمتاز ببطانتو الميدبة  .في سمـ التطكر

متقرنان في بعض لكنو يككف ك, في الزكاحؼ التي تتناكؿ طعامان طريان 
تستخدـ في , الخمؼالسالحؼ اضافة الى كجكد حميمات متقرنة متجية نحك 

اثناء  كيعمؿ المرئ كمنطقة خازنة لفريسة كبيرة .تحطيـ جزيئات الغذاء
م كفي بعض الحيات آكالت البيض يستند الجدار الظير .اليضـ المعدم

.  لممرئ عمى العمكد الفقرم مما يكفر سطحان قكيان لتحطيـ قشرة البيضة
 

 الطيور (. 5)
 

كيعكد ىذا  ,يستطيؿ المرئ في الطيكر مقارنة بغيرىا مف الفقريات  
كيشيد الجزء السفمي منو اتساعان مككنان تركيبان ذك جدار  .لطكؿ العنؽ

-6شكؿ ) (Crop)يستخدـ لخزف الطعاـ يعرؼ بالحكصمة , مطاطي رقيؽ
. كافضؿ نمك لمحكصمة يظير في الطيكر التي تتغذل عمى الحبكب(. 19
كىذه المادة ال تنتج مف , ماـيقـك المرئ بأنتاج ما يعرؼ بمبف الح  

لكنيا عبارة عف خاليا النسيج الظيارم المبطف لمحكصمة كقد تالشت , غدد
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لفص االمامي المفرز مف ا (Prolactin)تحت سيطرة ىرمكف البركالكتيف 
كمف ثـ فأف الغدد الحكصمية ليست غددان لكنيا تراكيب مككنة , لمنخامية
.  لمخاليا

 

 المبائن (. 6)
 

المرئ في المبائف عبارة عف انبكب عضمي ضيؽ يمتد عمى طكؿ   
 (Diaphragm)العنؽ في المنطقة الصدرية مخترقان الحجاب الحاجز 

ؿ مرئ كعميو فأف اطك, ؿ العنؽكيرتبط طكؿ المرئ بطك .ليصؿ الى المعدة
 اما طكؿ المرئ في االنساف فيتراكح ما بيف .في المبائف ىك مرئ الزرافة

.  سـ 22-25
  (Stomach)المعدة  :-رابعاًال 

كىي عبارة عف تركيب عضمي  .تكجد المعدة في غالبية الفقريات  
كيككف ذك  ,كيسي الشكؿ يقع في الجزء االمامي مف التجكيؼ الجسمي

ال تتضح حدكدىا  ,ظيارية ذات طيات مزكدة بخاليا فارزة لممخاط بطانة
 .(16-6شكؿ )ان مع المرئ في الفقريات الكاطئة تماـ

 

دائرية الفم  (. 1) 
تفتقد دائرية الفـ الى المعدة الحقيقية كاف كانت المنطقة المحصكرة   

 ذات ألياؼ (Myxiniformes)بيف المعي  االمامي كالخمفي في الجرثيات 
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فأف ىناؾ تكسعان ( الالمبرم)اما في الجمكيات  .عضمية تميزىا عف االمعاء
عند النياية االمامية المتصمة بالمرئ كالتي تعتبر بمثابة البداية لتككيف 

 (.17-6شكؿ )المعدة في الفقريات 
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 (.Kardong, 1998عن )المعدة في فقريات مختمفة (:16-6)شكل
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ناة الهضمية في الجمكي البالغ ويتضح فيها الجزء المتسع المتصل الق(: 17-6)شكل
عن )كما يتضح من خالل الشكل وظيفة كل جزء من اجزاء القناة الهضمية , بالمرئ

Kardong, 1998 .)
 

  األسماك(. 2)
 كاألسماؾ (Chimaeras)تككف المعدة مفقكدة في المسخيات 

كفي االسماؾ  .طرفية التعظـ كالعديد مف االسماؾ (Lung fish)الرئكية    
( ؿ) تأخذ المعدة شكؿ حرؼ  (Elasmobranchii)صفيحية الخياشـ 

لى حميمات عضمية اكبر كذك بطانة محتكية ع امنو األمامييككف الجزء 
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طيات طكلية تساعد في تكسيع ىذا  فضالن عف كجكد  ,متجية الى الخمؼ
   (Cardiac Portion)  لمعدة كالذم يعرؼ بالجزء الفؤدامالجزء مف ا

 Pyloric)يعرؼ بالجزء البكابي  كالذماما الجزء الخمفي مف المعدة 

Portion) بالتخصر يعرؼ فيككف قصيرا ك ضيقا كذك تخصر في نيايتو ,
عضمة عمى كم تيحكىذا التخصر  .(Pyloric Constriction)البكابي 
ات كمعدة بعض اسماؾ اعماؽ البحار ذ .(Pyloric Sphincter)بكابية 

كىي قد تككف  .قدرة عمى التكسع بحيث تستكعب فريسة اكبر مف حجميا
كمثاليا  (Mugilidae)سميكة كعمى شكؿ قانصة كما في اسماؾ العائمة 

  (U), اك قد تككف بشكؿ حرؼ ( Liza abuابك خريزة )اسماؾ الخشني 
كمف ثـ , (Holostei)في بعض االسماؾ الغضركفية ككمية التعظـ كما 

.  ابية لمعدة صفيحية الخياشـ مف الناحية التركيبية كالكظيفيةفأنيا مش
كيككف الجزء البكابي في معدة بعض االسماؾ طرفية التعظـ مختزالن 

بينما تظير المعدة الفؤادية استطالة مككنة تركيبان يعرؼ  , بدرجة كبيرة
كمتعددة  (Amia)كما في اسماؾ مقكسة الزعنفة  (Caecum)باالعكر 
كفي العديد مف االسماؾ طرفية التعظـ تكجد  .(Polypterus)الزعانؼ 

جيكب اك انابيب مغمقة النياية عند المنطقة البكابية تعرؼ باالعاكر البكابية 
(Pyloric Ceca).  كىذه التراكيب ذات اعداد متباينة يعتقد بأنيا تفرز

 كمف المحتمؿ اف ال تكجد عالقة بينيا كبيف طكؿ القناة .عصيران ىاضمان 
(. 18-6شكؿ )اليضمية اك نكعية الغذاء 
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القناة الهضمية في (: 18-6)شكل 
. اسماك مختارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
البرمائيات  (. 3)



 

 

الفصل 

...................................................................................الطادش

 الجهاز الهضمي.

 

484 

كما  لى اف تككف بشكؿ انبكبي كمستقيـ تميؿ المعدة في البرمائيات ا
البكابية  النياية كربما متسعة النياية الفؤادية كضيقة, كمغزليةا, في السممندر

   .ا في الضفادع كالعالجيـكـ
تمتاز معدة البرمائيات بجدارىا الرقيؽ الذم يحتكم عمى طبقة غدية 

كتخمرية  (Mycogenic)مخاطية كغالؼ عضمي منتظـ كخاليا فطرية 
(Zymogenic)  كعنقية مخاطية كبيرة(Large Mucous Neck 

Cells). لمجاميع كبشكؿ عاـ فأف المعدة في البرمائيات تظير تباينان في ا
.  كافضؿ نمك ليا يتضح في البرمائيات الالذيمية .شكؿ الجسـتبعان ؿالمختمفة 

 

 الزواحف (. 4)
 

فيي , المختمفة مف الزكاحؼ بشكؿ الجسـ تتأثر المعدة في المجاميع
شكؿ )اسطكانية في السحالي كالحيات اك عمى شكؿ قانصة في التماسيح 

االكؿ ىك قاع : حؼ بقسميفكبشكؿ عاـ تحدد المعدة في الزكا .(6-16
كالقسـ  ,(Corpus)اك ما يعرؼ بالجزء االساسي ليا  (Fundus)المعدة 

كفي معظـ اجناس الزكاحؼ  .(Pars pylorica)  اآلخر ىك الجزء البكابي
مف الصعب تميزىا عف  االطراؼ تككف المعدة متطاكلة حتى اف عديمة

حيات ذات كفاءة مذىمة كالعصارات المعدية في اؿ. المرئ في بعض االفاعي
.  حيث انيا مف القدرة بحيث ال تترؾ أثر لمفريسة في غائطيا
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الطيور (. 5) 
 (Glandular)االكؿ غدم  :تتميز معدة الطيكرعادة الى جزئيف

عضمي  كالثاني ,(Proventriculus)كيعرؼ بالمعدة االمامية 
(Muscular)  العديد مف مبطف عادة بمادة متقرنة تسقط كتتجدد دكريان في

كتككف العضالت الدائرية في معظـ الطيكر الجارحة رقيقة كافضؿ  .االنكاع
 (Gizzard)كيعرؼ ىذا الجزء بالقانصة  ,نمك ليا في آكالت الحبكب

. (19-6شكؿ )
يات عمى افراز تعمؿ المعدة االمامية في بعض الطيكر مثؿ الدجاج

لى التكسع الكبير في كتميؿ افقط,  خالؿ مركر الطعاـ فيياالعصير المعدم 
 , اما القانصة فأنيا تقـك مقاـ االسناف في بعض الطيكر. الطيكر الجارحة

كما انيا تقـك بخزف الطعاـ كىضمو كمف ثـ دفعو الى االمعاء باالضافة الى 
كلبعض الطيكر مثؿ . عمميا كمرشحة لالجزاء غير الميضكمة تمامان 
كمرشح لمغذاء مف المحتكل  البطريؽ كالبجع كالمقالؽ حجرة اضافية تعمؿ

, كتدعى العالي المائي 
البكابية  بالمعدة 

Stomach) . (Pyloric 
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(. Kardong, 1998عن )الجهاز الهضمي في الدجاجة (: 19-6)شكل 
 

 المبائن (. 6)
 

 ,تتميز معدة المبائف آكمة المحـك بشكؿ عاـ بككنيا معدة غدية حقيقية
 (Herbivorous)ة في آكالت االعشاب بينما تظير اجزاء غير غدم

. (Ruminants)كالمجترات 
ففي المبائف احادية  ,تتبايف المعدة في الشكؿ ضمف االنكاع المختمفة

تركيب كيسي يخزف فيو تككف المعدة بشكؿ  (Monotremata)المسمؾ 
 ,اما بطانتو فيي مف نسيج ظيارم طبقي حرشفي غير متقرف .الطعاـ فقط

اما في القكارض  .تعتبر حقيقية الفتقارىا الى الغدد اليضميةكىذه المعدة ال 
 فيناؾ نسيج طالئي ال غدم كيمكف اف يككف متقرنا نتيجة الحؾ الميكانيكي
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تككف المعدة كفي الحيتاف  .لمبذكر اك الييكؿ الخارجي الكايتيني لمحشرات
تبطف الحجرة االكلى فييا بنسيج ظيارم طبقي حرشفي  :متعددة الحجرات

اما الحجر الباقية فتبطف  ,كتبطف الثانية بنسيج معدم مخاطي ,ير متقرفغ
.  بنسيج مخاطي بكابي

الجزء البكابي فييا ناميان بشكؿ جيد كتمتاز المعدة في الكنغر بككف 
كمعدة المجترات اكثر تعقيدان كتتألؼ مف اربعة  .كيحكم عدة طيات كيسية

ف الغذاء كيعاني عممية كفييا يخز (Rumen)االكلى ىي الكرش : ردىات
 .ئيات التي تقـك بتحطيـ السميمكزالتخمر البكتيرم بفعؿ البكتريا كاالبتدا

كتمثؿ تركيب , (Reticulum)كتعرؼ الردىة الثانية بالشبكية اك القمنسكة 
اما  .اضافي يعكد بكاسطتو الغذاء الى الجكؼ الفمي ليمضغ مف جديد

 .كالتي تككف مفقكدة في الجمؿ (Omasum)الردىة الثالثة فتمثؿ القبة 
كالردىات الثالثة اعاله ال تحتكم عمى غدد ىاضمة كمف ثـ فأنيا ال تعتبر 

 ,(Abomasum)في حيف تمثؿ الردىة الرابعة اك المنفحة  ,معدة حقيقية
كتفتح الى تجكيؼ الكرش  .المعدة الحقيقية ككنيا تحكم غددان ىضمية
 (Water Cells)بخاليا الماء كالشبكية في معدة الجمؿ تراكيب تدعى 

كقد كاف يعتقد خطأ اف ىذه الخاليا تقـك  ,تحاط فتحاتيا بعضالت عاصرة
اال انو ثبت فيما بعد اف  ,بخزف الماء كانيا السبب في تحمؿ الجمؿ لمعطش

(. 20-6شكؿ )ف الفعاليات االيضية الماء المكجكد فييا ناتج ع
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. مختمفة ائنلبالمعدة في (: 20-6)شكل 

  (Intestine) األمعاء :-خامساًال 
 

كفييا , ذم يمي المعدة مف القناة اليضميةالجزء اؿ األمعاءتمثؿ  
يحصؿ معظـ اليضـ كاالمتصاص حيث تطرح فييا مادة الصفراء 

عدد كبير مف الغدد  إفرازات إلى إضافةاليضمية البنكرياسية  كاألنزيمات
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م تعمؿ جميعيا عمى تخفيؼ الكتمة اليضمية المكجكدة في جدرانيا كالت
.  الغذائية كاستئناؼ اليضـ النيائي

 

 دائرية الفم (. 1)
 

تتمثؿ االمعاء في دائرية الفـ بأنبكب قصير كمستقيـ يتكسع في 
الذم يفتح في المجمع مف  (Rectum)نيايتو مككنان ما يمثؿ المستقيـ 

 طيةالالمبرم  في يرقة كيمتد عمى طكؿ جدار المعي .خالؿ فتحة المخرج
لتككيف  امكقعتمثؿ  (Typhlosole)تعرؼ بالتفمكسكؿ  نحك الجكؼ طكلية

حؿ مكىذه الطية تختفي في البالغ ك .الدـ كزيادة المساحة السطحية لالمعاء
  .محميا طيات طكلية متعددة

 

 االسماك (. 2)
 

تبتدأ االمعاء باالثنى عشرم كالذم يتمثؿ في االسماؾ الغضركفية بأنبكب 
يتميز الى كىذا الجزء  .(Ileum)صير يتصؿ في نيايتو الخمفية بالمفائفي ؽ

انبكب مستقيـ كاسع تظير عمى سطحو الخارجي خطكط تمثؿ اتصاؿ 
. بجدار المفائفي(  Spiral valve)الصماـ الحمزكني
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 .منطقة المجمع في األسماك الغضروفية(: 21-6)شكل 

 (Wischnitzer, 1972عن )
 

كيفتح الى االمعاء . في جميع اجزاء االمعاءص االمتصايحصؿ 
تركيب اصبعي الشكؿ يككف مسؤكالن عف ابراز كميات كبيرة مف كمكريد 

كىذه الغدة . (Rectal Gland)الصكديـك مف الدـ كيعرؼ, بغدة المستقيـ 
قد تختفي في بعض الحاالت كما في ككاسج بحيرة نيكاراككا لعدـ الحاجة 
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كيمثؿ المستقيـ آخر جزء مف االمعاء حيث . حيرةالييا في مياه ىذه الب
(. 21-6شكؿ )المجمع  ينتيي عند المخرج في منطقة

كىي أكثر  .تككف أمعاء األسماؾ العظمية في الغالب طكيمة كممتفة
طكالن في األسماؾ التي تقتات عمى المكاد النباتية منيا في تمؾ التي تقتات 

لغالب إلى الخارج بصكرة مستقمة مف تفتح القناة اليضمية في ا .عمى المحـك
 .خالؿ فتحة المخرج كما ىك الحاؿ في الحفش كاألسماؾ طرفية التعظـ

 ,ء في الكثير مف األسماؾ العظميةكيكجد عند منطقة اتصاؿ المعدة باألمعا
كفي . 200-1يتراكح عددىا ما بيف  (Pyloric Ceca)اعاكر بكابية 

مساحة السطحية لألمعاء مف خالؿ األسماؾ الرئكية تحصؿ الزيادة في اؿ
(. 18-6شكؿ )كجكد الصماـ الحمزكني 

 

البرمائيات (. 3)
 .تظير االمعاء في البرمائيات تباينان كبيران ضمف المجاميع المختمفة

1كيتراكح طكليا ما بيف  1
3

4 2
  يز بيف اكيظير عدـ التـ .الجسـطكؿ

كالتي  ,غميظة في البرمائيات الالطرفية االمعاء الى امعاء دقيقة كاخرل
اما في البرمائيات الباقية فيظير التميز كاضحان   .يختفي فييا االلتكاء ايضان 

ففي البرمائيات المذنبة  .ظة اكثر اتساعان في الكثير منياحيث تككف الغمي
فيما تككف الغميظة  ,تككف االمعاء الدقيقة طكيمة نسبيان كممتكية( السممندرات)
 في اما .صيرة كمستقيمة ك اقصر نسبيان في اليرقات منيا في البالغاتؽ



 

 

الفصل 

...................................................................................الطادش

 الجهاز الهضمي.

 

492 

الالذيميات فأف االمعاء الدقيقة تككف طكيمة كممتفة كتظير فييا الزغابات 
فيما تككف االمعاء الغميظة اطكؿ مما ىي عميو في البرمائيات  ,الكؿ مرة
مف امعاء  كتككف امعاء اليرقات فييا اطكؿ نسبيان  .(22-6شكؿ )الذيمية 

.  البالغات كذلؾ لطبيعة التغذية
تقـك االمعاء في البرمائيات كما ىك الحاؿ في السمكيات 

(Amniotes) كتقـك غدد بركنر  .بأنجاز الجزء االساسي مف اليضـ
بحماية السطح مف االضرار  (Modified Brunner's Glands)المحكرة 

 Mechanical)كيان ذاتيان الميكانيكية المتعمقة بتحكيؿ البركتينات ميكاني

auto-proteolytic). ؿ كفي الضفادع يكجد صماـ عند منطقة اتصا
كتتمخص . الصماـ يمنع عكدة المكاد الغذائيةكىذا  .االمعاء الدقيقة بالغميظة

اما الكتؿ . الكظيفة االساسية لالمعاء الغميظة بأمتصاص الماء كاالمالح
.  نصؼ الصمبة فتبقى لتطرح الى الخارج
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الجهاز الهضمي في عدد من الفقريات ويتضح من خالله (: 22-6)شكل
 ,السحمية(  ب), الضفدع(   . )ع المختمفةالتباين في الشكل والتركيب ضمن االنوا

. (Kardong, 1998عن )  االفعى( د) ,القاطور( ج)
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 الزواحف(. 4)
 

تككف األمعاء في الزكاحؼ بشكؿ عاـ أطكؿ مما ىي عميو في 
اما , كامعاء السالحؼ ىي األكثر طكالن  .جاميع االكطأ في سمـ التطكرالـ

لكنيا تككف معتدلة االلتفاؼ  ,اقصرىا فأمعاء الحيات التي تككف مستقيمة
1في بقية الزكاحؼ كيتراكح طكليا ما بيف 

2
2

 كتظير البطانة . طكؿ الجسـ
العظايا ك طبقية في السالحؼ الظيارية لألمعاء بسيطة في األفاعي ك

كيككف العصير المعكم محتكيان عمى عدد مف األنزيمات المفرزة  .كالتماسيح
مف البنكرياس كالتي تؤثر عمى عديد السكريات المخاطي 

(Mucopolysaccharide)  .
كىذه  .قد تقسـ االمعاء الغميظة في الزكاحؼ الى قكلكف كمستقيـ

اتصاؿ  كينشأ عند .م عميو في الدقيقةاالمعاء تككف اكسع قطران مما ق
كالذم ينعدـ  (Colic Cecum), االعكر القكلكني االمعاء الدقيقة بالغميظة

 Ileo-Colic)كما يكجد صماـ لفائفي قكلكني  .كجكده في التماسيح

Valve) كتفتح االخيرة في منطقة  ,يفصؿ بيف االمعاء الدقيقة كالغميظة
(. 22-6شكؿ )المجمع 
 

يور  الط(. 5) 
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كثيرة االلتفاؼ كتتميز الى  ,تككف االمعاء الدقيقة في الطيكر طكيمة
ثـ  ,ذك قطر ضيؽ, (U)بشكؿ حرؼ  (Duodenum)اثنى عشرم 

الذم يككف كثير االلتكاء  (Ileum)يتبعو المفائفي , (Jujenum)الصائـ 
اما االمعاء  .كذك قطر اكسع مف الجزئيف االمامييف مف االمعاء الدقيقة

قصيرة كمستقيمة كقطرىا اضيؽ , التي تتمثؿ بالمستقيـ فأنيا تككفة كالغميظ
مف االمعاء الدقيقة كمف ثـ فأنيا تفتح في منطقة المجمع عند المسمؾ 

مع  كيكجد عند منطقة اتصاؿ االمعاء الدقيقة .(Coprodeum)الشرجي 
ىذه ك .(Rectal Ceca)بأعاكر المستقيـ , الغميظة زكج مف االعاكر تعرؼ

 (Herbivorous)آكالت العشب  تككف جيدة التككيف في الطيكر عاكراال
كىناؾ اربعة انكاع مف االعاكر في الطيكر  .(Omnivorous)كالقكارت 

:  ىي
كيكجد في  ,الجدار يككف جيد التككيف كرقيؽ :(Primitive)بدائي  .  

. الغطاسةاالكز كالطيكر 
مف نسيج كيتميز بأحتكائو عمى كمية كبيرة  :(Enlarge)متكسع  .ب 

كيكجد في الطيكر  ,شبو لمفاكم يمعب دكران في ىضـ السميمكز
 .الدجاجية

, كيككف ذك طبقة ىضمية :(Lymphoepithelial)ظيارم لمفاكم  .ج 
 .كما ىك الحاؿ في العصفكريات



 

 

الفصل 

...................................................................................الطادش

 الجهاز الهضمي.

 

496 

اك مفقكد كما  (Vestigeal Functionless)اثرم عديـ الكظيفة  .د 
ب يككف ذك رد كالمجمع في الطيكر. قرىك الحاؿ في البطريؽ كالص

 األجساـيعمؿ عمى تككيف  (Cloacal Bursa)ظيرم يدعى 
 . المضادة

 
 

 المبائن (. 6)
 

 .تككف االمعاء في احادية المسمؾ شبيية بمثيمتيا في الزكاحؼ
كىناؾ مف المبائف ما يصعب فييا التميز الخارجي بيف االمعاء الدقيقة 

االمعاء  فأففي باقي المبائف اما  .كما ىك الحاؿ في القنفذ كالخفاشكالغميظة 
 ,ئفياالثنى عشرم كالصائـ كالمفا :الى ثالثة اقساـ ىي تتميز الدقيقة

كما يمكف تمييز كيكؼ اك خبايا ليبرككف  .كجميعيا تحتكم عمى زغابات
(Crypts of Lieberkuhn). يحتكم االثنى عشرم في بعض االحياف ك

 .ع غدد تحت مخاطيةـ (Leaf-Like Villi)زغابات كرقية الشكؿ  عمى
الؿ قناتي كيستقبؿ االثنى عشرم مادة الصفراء كالعصير البنكرياسي مف خ

كاقصر مف الزغابات  كيحتكم الصائـ عمى عدد اقؿ  .الصفراء كالبنكرياس
اما المفائفي فأنو يحتكم عمى عقيدات لمفاكية   .في االثنى عشرم المكجكدة

. (Peyr's Patch)ير متجمعة اك منتشرة مؤلفة ما يعرؼ ببقع با
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يفتقداف الى الزغابات الغميظة الى قكلكف كمستقيـ  األمعاءتتميز 
كعند منطقة التقاء المفائفي بالقكلكف يكجد  .الدقيقة األمعاءالمكجكدة في 

كلمقكلكف تكسع يعرؼ  .(Ileo-Colic Valve)صماـ لفائفي قكلكني 
 – 6شكؿ ) ةالمختمؼ األنكاعكىك يتبايف ضمف  ,(Caecum)باألعكر 

ككبير في القكارض ككاسع  األسناففيك مفقكد في الحيتاف عديمة , (23
كألعكر  .بينما يظير طكيالن كضيقان في الكيسيات ,بدرجة كبيرة في الحصاف

 Vermiform)اإلنساف ردب ضيؽ يدعى بالزائدة الدكدية      

Appendix).  
طكليا ما كتككف األمعاء في آكالت األعشاب طكيمة حيث يتراكح 

 (Artiodactyla)مرة طكؿ الجسـ كما في شفعية االظالؼ  25-20بيف
قدمان كفي  70, كمف ثـ فأف طكليا في الحصاف يصؿ الى كالمبائف البحرية
اما في المبائف آكمة الحشرات كالمحـك فأنيا تتراكح . قدـ 500الحكت االزرؽ 

 21ساف حكالي كيبمغ معدؿ طكليا في االف ,مرات طكؿ الجسـ 6-2ما بيف 
. قدمان 
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. اٌتثآٌ فً اٌّؼذج واشىاي واطىاي االِؼاء فً ٌثائٓ ِختٍفح(: 23-6)شىً 

( ز)وىاال ( هـ)اٌىٕغر ( د)االوتىسىَ  ( ج)اوً إًٌّ اٌشائه  ( ب)ِٕمار اٌثظ   ( أ)

( ي)اٌذوٌفٍٓ  ( ن)اٌمرد   ( ي)االٔساْ  ( ط)اٌىٍة ( ح), (Mink)ٌثىْ الدُ 

ػٓ )دّار اٌىدش ( ع)االرٔة ( ش)ودٍذ اٌمرْ ( ْ)اٌىسالْ ( َ)اٌثأىىٌٓ 

Kardong, 1998.) 

 (Coprophagy)كيالحظ اف بعض الحيكانات تقـك بأكؿ فضالتيا 
كما ىك الحاؿ في االرانب البرية كبعض القكارض مما يعني مركرىا ثانية 

عبر التأثير المعكم البكتيرم حيث يساعد ذلؾ في الحصكؿ عمى فيتامينات 
.  منتجة مف قبؿ بكتريا األعكر

 



 

 

الفصل 

...................................................................................الطادش

 الجهاز الهضمي.

 

499 

  Digestive Glandsالغدد الهضمية . 6-4
 

  Liverالكبد  :- وال
عضك في جسـ االنساف كيعتبر اكبر  .يكجد الكبد في جميع الفقريات 

كىك ينشأ كردب بطني منفرد اك مزدكج مف قاع ( 24-6شكؿ ) بعد الجمد
:- منيااالثنى عشرم الجنيني كيقـك بالكثير مف الكظائؼ 

تقـك خاليا الكبد بتصنيع الصفراء القاعدية التي تخزف في كيس  .1
. الصفراء قبؿ انطالقيا الى االثنى عشرم

 . A خزف النحاس كالحديد كتصنيع فيتاميف  .2

 حطيـ التالؼ مف كريات الدـ الحمرالدـ كتكاد  مف إزالة سمية الـ .3
 .طريؽ خاليا كفرعف 

 (كاليككجيف ) لى نشا حيكاني سحب السكر الزائد في الدـ كتحكيمو ا .4
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(. Kardong, 1998عن . )التركيب النسيجي لمكبد(: 24-6)شكل 
 

. المساعدة في ايض الشحـك كالبركتينات كالكاربكىيدرات.  5   
يساعد في تحكيؿ الزائد مف االحماض االمينية الى امكنيا ترتبط مع .  6   

ريا كفضالت نتركجينية اخرل ثاني اككسيد الكاربكف لتتحكؿ الى يك
 .تطرح عف طريؽ الكمى

ازالة بعض المكاد االبرازية التي تطرح مع الصفراء الى االمعاء كمف .  7   
. الخارج مع الفضالتثـ الى  

. تككيف كريات الدـ الحمراء في االجنة.  8   
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 دائرية الفم (. 1)

 

المامي مف القناة يتمثؿ الكبد في الجمكي بفص مفرد يحيط بالجزء ا
ككيس  .(Pericardium)كتحيط نيايتو االمامية بغالؼ القمب  ,اليضمية

لكنو  (Ammocoetes Larva)الصفراء يككف مكجكدان في الطكر اليرقي 
 :فأف الكبد يتألؼ مف فصيف (Myxine)اما في الجرث  .يختفي عند البمكغ

. الخمفي منيما اكبر مف االمامي
 

  األسماك(. 2) 
الغضركفية مف فصيف كبيريف قد ينقسماف  األسماؾؼ الكبد في يتأؿ

 .كيككف الفص االيمف اكبر مف االيسر الحاكم عمى كيس الصفراء ,بدكرىما
كاالخير قد يكجد عمى فص مركزم صغير متفرع مف الفص الرئيسي كما 

تمر قناة الصفراء مف كيس الصفراء عبر  .ىك الحاؿ في كمب البحر الشائؾ
اما في االسماؾ العظمية فأف الكبد  .التي تربط الكبد الى االمعاءالمساريؽ 

كيككف الفص االيسر اكبر مف االيمف  ,في الغضركفيةىك عميو اصغر مما 
كعمكمان فأف الكبد يظير تباينان ضمف االنكاع  .الذم يستقر فيو كيس الصفراء
.  المختمفة مف االسماؾ العظمية

 

البرمائيات  (. 3)
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برمائيات كبير الحجـ نسبيان كيتألؼ مف فصيف أيمف الكبد في اؿ
كمف ثـ فأف كيس الصفراء مكجكد  ,كقد يككف ىناؾ تفصص ثانكم ,كأيسر

.  في الفص االكسط اك المركزم
 

الزواحف (. 4)
كبشكؿ عاـ فيك طكيؿ كمؤلؼ مف  .يتأثر شكؿ الكبد بشكؿ الجسـ

. لمرتبطة بوكما يكجد كيس الصفراء اضافة الى االقنية ا ,فص كاحد
  

الطيور  (. 5)
اما كيس  .يتألؼ كبد الطيكر عمى االغمب مف فصيف اك اكثر

حمامة اك مكجكدان كما في الصفراء فقد يككف مفقكدان كما ىك الحاؿ في اؿ
كفي الحالة االكلى يبرز مف كؿ . , كالسبب في فقدانو غير معركؼالدجاجة

  .لعي االثنى عشرممف الفصيف االيمف كااليسر قناة تفتح في احد ض
 

 المبائن(. 6)

يتألؼ الكبد مف فصيف رئيسييف يتجزء كؿ منيما الى عدة فصكص 
كىاتاف  .(Hepatic Duct)كيخرج مف كؿ فص قناة كبدية  , ثانكية

. تتحداف في قناة كاحدة تفتح بدكرىا الى القناة الكبدية المشتركةالقناتاف 
الحصاف كالغزاؿ  نو مفقكد فيلؾ, الصفراء يكجد في غالبية المبائف ككيس

.  كيكجد في بعض افراد الزرافات, كالسنجاب كالجرذ
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  (Pancreas)البنكرياس  :- انياًال 
ة بالجياز الغدة اليضمية الكبيرة الثانية الممحؽ مثؿ البنكرياست 

االكؿ  :مف االديـ الباطف لممعي البدائيكىي تنشأ مف ردبيف  .اليضمي
فيتككف ( الظيرم)اما الردب الثاني  ,دب الكبدمبطني كينشأ كالحقة مف الر

البنكرياس قسميف ضـ كت .في المساريؽ الظيرية مقابؿ الردب الكبدم
اما  ,االكؿ بعممية اليضـ مباشرة كيفرز نكاتجو في االمعاء يعنى, متميزيف

الثاني فأنو ينتشر خالؿ بقية العضك بشكؿ تجمعات خمكية تعرؼ بجزر 
كيمثؿ ىذا الجزء غدة صماء  ,(Islets of Langerhans)النكرىانس 

(. 25-6شكؿ )في أيض السكر  ةاالنسكليف الميـمادة حيث تفرز خالياه 
  
دائرية الفم  (. 1)
تككف البنكرياس الصماء في اليرقات ذات حكيصالت عديمة القنكات كتقع  

في  لكنيا تظير, في الطبقة تحت المخاطية لمجزء االمامي مف االمعاء
قع قرب مكقع ت البالغ بشكؿ مجاميع محاطة بمحفظة (Myxine)الجرث 

مناطؽ  كتككف في الالمبرم البالغ بشكؿ .دخكؿ قناة الصفراء الى المعي
صغيرة مميزة قرب قناة الصفراء كمنفصمة عف جزء االفراز الخارجي 

. المنتشر
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 Giant Panda)البنكرياس في الباندا العمالق (: 25-6)شكل 
(. Kardong, 1998عن )
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 االسماك (. 2)

بشكؿ جيد الى فصيف  ةككف البنكرياس في االسماؾ الغضركفية ناميت           
كتفتح  , (Isthmus) م كبطني يرتبطاف معان بكاسطة برزخمتميزيف ظير

اما في االسماؾ العظمية كطرفية التعظـ  .ياس في االثنى عشرمقناة البنكر
م يكجد في الجدار تمثؿ بنسيج بنكرياسفأف البنكرياس ت ,يةالسماؾ الرئككا

. تشخيص حدكده المعكم لكف مف الصعب
 
 

 

 البرمائيات (. 3)

قع البنكرياس في العديد مف البرمائيات في مكقع بيف االثنى عشرم ت             
كلمبنكرياس قناة مفردة في الالذيميات كاكثر مف قناة في البرمائيات  .كالمعدة

كاالربسيف  (Trypsin)التربسيف ,  كيتضمف افراز البنكرياس . لذيميةا
(Erypsin)  كاالميميز(Amylases)  كالاليبيز(Lipases) .

 

الزواحف  (. 4)
 .ليس ىناؾ فرؽ كبير في البنكرياس في البرمائيات كالزكاحؼ

كذلؾ خالفان لما ىي عميو في  كلبنكرياس الزكاحؼ اكثر مف قناة بنكرياسية
. رمائياتالب
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الطيور  (. 5)
ق  ذراعي تمثؿ البنكرياس في الطيكر بفص اسطكاني طكيؿ يحتضفت

اقنية  3-2كلمبنكرياس  .كقد يككف لبعضيا ثالثة فصكص .االثنى عشرم
.  تفتح في ذراعي االثنى عشرم بشكؿ مستقؿ عف الصفراء

 

المبائن (. 6)
كىي  .معالـة اؿكمحدكد ةككف البنكرياس في اغمبية المبائف كبيرت

يككف سيج بنكرياسي منتشر في المساريؽ , تمثؿ في القكارض كاالرنبيات بفت
كتظير اقنية البنكرياس تباينان ضمف  .مف الصعب تميزه عف النسيج الدىني

ففي الخركؼ كالحصاف كالقطط كاإلنساف تبقى القناة  ,األنكاع المختمفة
ر كالخنزير فأف القناة اما في الثك .البطنية فيما تضمر القناة الظيرية

. الظيرية ىي التي تبقى في حيف تككف القناة البطنية صغيرة اك معدكمة
 جمع فييا افرازات البنكرياس كالتي تنتقؿكفي القط تنمك لمبنكرياس حكصمة تت

.  مف خالؿ القناة البنكرياسية إلى األمعاء
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ابع السالفصل 
التنفسي الجهاز 

  

  
االىمية والوظيفة . 1  -7
أكسجتو حيث تنطمؽ الطاقة المخزكنة مف الغذاء المتناكؿ بعد  

كىذه  ,يستخدـ األككسجيف مف قبؿ الخاليا فيما ينتج ثنائي اككسيد الكاربكف
كيتـ الحصكؿ عمى األككسجيف  .(Respiration)العممية تعرؼ بالتنفس 

ت المختمفة بنقمو الى حيث يقـك الدـ في الفقريا لخارجيا مف المحيط
كيساعد في عممية النقؿ صبغات تنفسية مثؿ الييمكغمكبيف  .األنسجة

(Hemoglobin) يرتبط الييمكغمكبيف مع . المكجكد في دـ الطيكر كالمبائف
التنفس الى  األككسجيف مككنان مركبان معقدان يحمؿ بكاسطة الدـ مف أعضاء

كيعكد بثنائي اككسيد الكاربكف الذم يحمؿ معظمة بشكؿ , سـأنسجة الج
حامض الكاربكنيؾ ككاربكنات الصكديـك مف األنسجة الى السطح التنفسي 

(.  2-7ك  1-7شكؿ )حيث يتـ تحرره 
( الغالصـ)يقـك بكاجب التنفس اعضاء متخصصة مثؿ الخياشيـ  

(Gills)  كالرئتيف(Lungs) ,د كالمستقيـ كربما اعضاء اخرل مثؿ الجؿ
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كيتميز (. في بعض االسماؾ كالبرمائيات كالسالحؼ المائية)كالمجمع 
. السطح التنفسي الكفكء بككنو كاسعان كرقيقان كرطبان كغزير التجييز الدمكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
في رباعية ( ب)في االسماك ( أ) لتداخل بين جيازي التنفس والدورانا(: 1-7)شكل 

 .Kardong , 1998) عن)االقدام 
 

الممرات التنفسية     : يتألؼ الجياز التنفسي في الفقريات مف 
(Respiratory Passages)  كاالعضاء التنفسية(Respiratory 

Organs) . كتشتمؿ الممرات التنفسية عمى المناخر الخارجية(External 

Nares)  كالداخمية(Internal Nares)  كالمزمار(Glottis)  كالرغامى
(Trachea) قصبات اليكائية كاؿ(Bronchi)  كالقصيبات



 

 

الفصل 

.....................................................................................السابع

 الجهاز التنفسي.

 

505 

(Bronchioles) . اما االعضاء التنفسية فتشمؿ الخياشيـ(Gills)  كالرئات
(Lungs)فضالن عف اعضاء تنفسية مساعدة ,  .

       
 
 
 
 
 
 
 

 وفي االسماك   (Unidirectional)االتجاه  حاديا( أ ) الدوران (: 2-7)شكل 
في العديد من الفقريات  (Tidal or Bidirectional)  ئي ثنا( ب)

 .(Kardong , 1998عن)
 
الممرات التنفسية . 2  -7
  (Nasal Passages)الممرات األنفية . 7-2-1
  دائرية الفم    (. 1)
يفتح الى كيس  (Nostril)يتكسط الجية الظيرية مف الرأس منخر  

كيمتد مف الجية البطنية ليذا . ( 3-7كؿ ش) (Olfactory Sac)شمي 
كىذه القناة ال , (Nasohypophysial Duct)الكيس قناة أنفية نخامية 
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ك  3-7شكؿ )تتصؿ بالفـ في الجمكي, بينما تظير اتصاالن بالفـ في الجرث 
7-4  .)

 

 
. (الالمبري)الجياز التنفسي في الجمكي (: 3-7)شكل             

الجياز  (ب) (Ammocoete Larva)الجياز التنفسي في يرقة الجمكي ( أ)
 .(Kardong , 1998عن)التنفسي في الجمكي البالغ 
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. الجياز التنفسي في الجرث(: 4-7)ل شك                  
منظر ( ج).مقطع مستعرض لمشراع الممتف( ب)مقطع طولي في مقدمة الجسم ( أ)

ع جيب خيشومي مفرد يوضح مواقع دخول وخروج الماء وموق( د). جانبي لمشراع
  .(Kardong , 1998عن)ضمنو  (Capillary Beds)االوعية الشعرية الدموية 

األسماك (. 2)
  األسماك الغضروفية ( أ) 
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 Oronasal)لبعض األسماؾ الغضركفية اخدكد فمي انفي         

Groove) كقد ال يككف ىناؾ اتصاالن بيف األنؼ كالفـ  .متصؿ بفتحة شمية
(. 5-7شكؿ )كما ىك الحاؿ في كمب البحر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. مخططات توضح عالقة الممرات االنفية بالفم في فقريات مختمفة(: 5-7)شكل 
المبائن ( ج)البرمائيات   ( ب)كمب البحر   ( أ)                   

 

األسماك العظمية  ( ب) 
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تؤدم فتحتا األنؼ الخارجيتيف في بعض أنكاع األسماؾ العظمية الى  
  .قد بعضيا إلى المنخريف الداخمييفكقد يفت .الفـ

 

األسماك الرئوية  ( ج)
كآخراف داخمياف يقعاف عميقان في  ,لألسماؾ الرئكية منخراف خارجياف 

.   التجكيؼ الفمي
البرمائيات (. 3) 
 .ارج عف طريؽ المنخريف الخارجييفيفتح الممراف االنفياف الى الخ  

كيفتحاف الى  ,تيار الماءكيحرس ىذاف المنخريف صماماف ينظماف مركر 
.  داخؿ تجكيؼ الفـ عبر المنخريف الداخمييف

 

الزواحف  (. 4)
انبيا تككف المناخر الخارجية عبارة عف فتحات صغيرة يكجد عمى ج  

كيظير مف عظاـ الفؾ االعمى بركزيف شبيياف  .الداخمي صماـ لغمؽ الفتحة
الزكاحؼ عدا  بالرؼ ينمكاف نحك بعضيما لكنيما ال يمتقياف في معظـ

كتقكد المناخر الى  .ؾ الى استطالة الممراف االنفيافالتماسيح حيث يؤدم ذؿ
اك االكياس  (Nasal Chambers)اكياس صغيرة تعرؼ بالردىات االنفية 

كالتي تفتح الى التجكيؼ الفمي البمعكمي  (Olfactory Sacs)الشمية 
.  بكاسطة المناخر الداخمية
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الطيور (. 5)
ناخر الخارجية الى اكياس شمية صغيرة تتصؿ بالبمعـك عف تفتح الـ  

كيستمر الحنؾ مشطكران في الطيكر كما ىك الحاؿ . طريؽ المناخر الداخمية
اضافة الى كقكع  ,الممراف االنفياف قصيراف نسبيان  في الزكاحؼ كىذا ما يبقي

اما في حالة كقكع المنخريف  .ارمنخريف الخارجييف عند قاعدة المنؽاؿ
ر كما في طائ, ف الممراف يزداد طكليماعمى طرؼ المنقار فأخارجييف اؿ

   .(Kiwi)الكيكم 
 

 المبائن(. 6) 
ف كينفصؿ الممراف االنفيا ,لمناخر الخارجية في الممر االنفيتفتح ا  

ينفصؿ تجكيؼ الفـ عف االنؼ بالحنؾ  .عف بعضيما بغضركؼ رقيؽ
 ,بعيدة حيث يمتقي التجكيفافطقة اؿعدا المف (Secondary Palate)الثانكم 

ىك قد ك .االنؼ مف ميزات المبائفك .كبذلؾ يصبح الممراف االنفياف طكيالف
كقد يمتحـ مع الشفة  ,(Mole)كما في الخمد , يككف طكيالن كيشبو الخرطـك

. خرطـك الفيؿ العميا كما في
 

البمعوم   .7-2-2
ا يككف جزء مف كانـ , ال يككف البمعـك جزء مف الجياز اليضمي فقط          

كربما , ككف عمى جانبيو الشقكؽ الخيشكميةالجياز التنفسي ايضان حيث تت
   .(Swim Bladder)تراكيب اخرل مثؿ مثانة السباحة 
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دائرية الفم  (. 1)
لخيشكمية تقع عمى مف الشقكؽ ا أزكاجكجد في يرقة الجمكي ثمانية ت  

 إلىالغ ينشطر البمعـك لبالطكر ا إلىعممية التحكؿ  كأثناء .جانبي البمعـك
اك البمعـك  (Respiratory Tube)التنفسية  األنبكبةشكؿ جزء بطني م
(Pharynx),  كجزء ظيرم ىك المرئ(Oesophagus).  يحرس فتحة

كمف ثـ فأنو ليس ىناؾ اتصاالن  ,(Velum)( برقع)التنفسي شراع  األنبكب
الجيكب الخيشكمية كالخياشيـ اك (. 3-7شكؿ ) شران مع القناة اليضميةمبا

ة الكجييف تنفصؿ عف في الجمكي عبارة عف تراكيب عدسية الشكؿ محدب
كينشأ عمى سطكحيا الداخمية صفائح  ,خيشكمية عريضة بعضيا بحكاجز

عبارة عف مجمكعة مف الصفائح كىذه  .Gill Lamellae)خيشكمية 
ت كتككف ذا ,(Endoderm)الطيات االفقية التي تنشأ مف االديـ الباطف 

مجمكعة  :جيب ذك مجمكعتيف مف ىذه الصفائحككؿ  .تزكيد دمكم غزير
 ,(Hemibranch)نصؼ خيشـك  ,عمى الجدار االمامي يطمؽ عمييا

خيشـك كامؿ  معا يككناف كىما ,رل عمى الجدار الخمفيكاخ
(Holobranch)  (. 3-7)شكؿ

حيث تظير , خيشكمي الى الخارج بصكرة مستقمة يفتح كؿ جيب  
انب مف الجسـ سبعة ثقكب خيشكمية تغطى بطيات جمدية عمى كؿ ج

اك قد , كصمامات كما ىك الحاؿ في الجمكي تعمؿ كىذه الطيات .صغيرة
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تفتح بفتحة مشتركة كاحدة عمى كؿ جانب مف خالؿ قناة مشتركة كاحدة كما 
.  ىك الحاؿ في الجرث

 مييدخؿ الماء الى االنبكب التنفسي في الجمكي عف طريؽ القمع الؼ  
الى االنبكب التنفسي عبر  الماء كقد يدخؿ .كيخرج عبر الجيكب الخيشكمية

 أىميةكليذا التكيؼ فائدة اك  .الخيشكمية كيخرج مف نفس الطريؽالجيكب 
اما  .النجاز فعؿ التنفس عندما يككف الحيكاف متعمقان بالفريسة أثناء التغذم

لماء ق الحالة يدخؿ اكفي ىذ ,فيكجد اتصاؿ ما بيف المنخر كالفـفي الجرث 
كيخرج مف الفتحات الخيشكمية الخارجية , الى البمعـك عف طريؽ المنخر

(. 4-7شكؿ )
بيف ما يتبايف عدد الشقكؽ الخيشكمية في دائرية الفـ حيث يتراكح   
كعممية التنفس تتـ بمساعدة السمة الخيشكمية التي تنضغط  .زكج 5-15

اء بقكة خالؿ الفتحات الـ عمما يؤدم الى دؼبكاسطة تقمص العضالت 
مما يسمح بدخكؿ اما اثناء الشييؽ فأف السمة الخيشكمية تتسع  .الخيشكمية

.  التبادؿ الغازم داخؿ الجيكب الخيشكميةحدكث  كمف ثـ, المزيد مف الماء
 

األسماك (. 2)
   

الغضروفية   األسماك( أ)
يكب ازكاج مف الج 7-5ـ تكجد عمى الجداريف الجانبييف لمبمعك  

ككؿ جيب مضغكط اماميان خمفيان حيث يتصؿ مع البمعـك عف  .الخيشكمية
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خارجية  الخارج بفتحة خيشكمية داخمية كيفتح الى طريؽ فتحة خيشكمية
(External Branchial Aperture)  يحتكم كؿ  .(شؽ خيشكمي)ضيقة

في  األخيركيككف الجيب  .جيب عمى مجمكعتيف مف الصفائح الخيشكمية
نصؼ )فقط  األمامير حاكيان عمى صفائح خيشكمية في الجانب كمب البح
 بالمتنفس األكؿ الجيب الخيشكمي كيعرؼ ,( Hemibranchخيشـك 

(Spiracle)  (. 6-7شكؿ )ككنو مختزالن
تنفصؿ الجيكب الخيشكمية بحكاجز ميزكديرمية بيف خيشكمية   

(Interbranchial)  سطح كؿ كينشأ عمى  .مف االديـ الباطفتغطى بنسيج
كضمف كؿ حاجز يكجد قكس حشكم ساند تخرج  ,منيا صفائح خيشكمية
ف القكس امشاطان خيشكمية كما يككُو  .(Gill Ray)منو اشعة خيشكمية 
(Gill Rackers)  تحرس الفتحة الخيشكمية الداخمية كتمنع مركر الغذاء

(. 6-7شكؿ )
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 (Wischnitzer , 1972عن . )الجياز التنفسي في كمب البحر(: 6-7)شكل 
 

ينخفض قاع التجكيؼ الفمي البمعكمي كتغمؽ الفتحات الخيشكمية        
الخارجية بالطيات الجمدية فيما يتسع جدار الجسـ كيفتح الفـ فيمر الماء الى 

كيرتفع قاع التجكيؼ  ,لؽ الفـ كتتقمص جدراف البمعـككمف ثـ ينغ .داخؿ الفـ
كيغمؽ المرئ  .حات الخيشكمية الداخميةالفمي البمعكمي فيندفع الماء الى الفت

فيندفع الماء نحك الشقكؽ الخيشكمية كيغمر الصفائح الخيشكمية حيث تقـك 
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جيف في اليكاء اكثر اف تركيز األككس)ىذه التراكيب باستخالص األككسجيف 
مرة أسرع في اليكاء  30.000في الماء تقريبان كانتشاره  مرة مف تركيزه 30بػ 

كمف ثـ يغادر الماء الى  .كطرح ثنائي اككسيد الكاربكف( منو في الماء
.  الخارج عف طريؽ الفتحات الخيشكمية الخارجية

الى الجية  (Batoidea)تقع الشقكؽ الخيشكمية الخارجية في القكابع   
 (Spiracles)كفي ىذه األسماؾ يدخؿ الماء عف طريؽ المتنفسيف  .البطنية

ج مف الفتحات الخيشكمية الخارجية في , كيخرالكاقعيف في الجية الظيرية
تتجنب ىذه األسماؾ دخكؿ الرماؿ الى التجكيؼ  الجية البطنية كبذلؾ

  .كمثانة السباحة مفقكدة في األسماؾ الغضركفية .البمعكمي
االسماك العظمية ( ب)
يكجد عمى جانبي البمعـك خمسة أزكاج مف الجيكب الخيشكمية تفتح   

حجرة اك الردىة الخيشكمية المشتركة           في تجكيؼ مشترؾ يعرؼ باؿ
(Common Branchial Chamber).  كيغطي الردىة مف الخارج غطاء

تككف اربعة مف ىذه الجيكب فعالة بشكؿ تاـ  .(Operculum)خيشكمي 
كما بيف الجيكب تكجد اربعة اقكاس خيشكمية  .فيما يتصؿ الخامس بالجذع

فيف مف الخيكط الخيشكمية يحمؿ كؿ منيا عمى سطحو الخارجي ص
(Branchial Filaments).  يحمؿ الخيط األكؿ عمى جانبيو الكثير مف

كعمى سطحو الداخمي  ,(Secondary Lamellae)  الصفائح الثانكية
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صفاف مف األسناف الخيشكمية كالتي تنمك الى درجات متفاكتة حسب طبيعة 
. تغذية السمكة

, فيما كتتسع جدراف البمعـك م البمعكميينخفض قاع التجكيؼ الفـ  
  .( 7-7شكؿ )ينغمؽ الغطاء كيفتح الفـ فيدخؿ الماء المشبع باألككسجيف

 

  
وتتضح من خاللو ميكانيكية  ,جياز التنفسي في االسماك العظميةال(: 7-7)شكل  

 (.Kardong  , 1998عن ) ركة الماءاتجاه ح( ب) ,تركيب الخيشوم( أ).التنفس
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 (Oral Valves)المحركس مف الداخؿ بصمامات فمية  كمف ثـ يغمؽ الفـ 

كتتقمص جدراف البمعـك كيرتفع قاع التجكيؼ البمعكمي فيمر الماء غامران 
, كبذلؾ يحدث التبادؿ دران الى الخارج عبر فتحة الغطاءالخياشيـ كمغا

الغازم  
كتككف بعض األسماؾ مف الكفاءة بحيث انيا تستطيع استخالص      

كمما  .كسجيف المذاب في الماء أثناء مركره فكؽ الخياشيـمف األك% 85
يساعد في ذلؾ اتجاه تيار الماء المعاكس التجاه سرياف الدـ في الصفائح 

إضافة الى رقة  ,الخيشكمية كالتي تعتبر األماكف الحقيقية لمتبادؿ الغازم
السطح فالمسافة ما بيف الماء كالدـ في بعض أنكاع األسماؾ اقؿ مف 

كما اف الماء يمر عمى جانبي الصفيحة الثانكية  ,كميتر كاحدمايكر
(Secondary Lamella) ( 8-7شكؿ .)

تقـك خياشيـ بعض األسماؾ باإلضافة الى كظيفتيا األساسية في        
كما , عممية التبادؿ الغازم بطرح فضالت نتركجينية كاالمكنيا الى الخارج

العظمية البحرية لمتخمص مف الماء انيا تمعب دكران ىامان في بعض األسماؾ 
.  الفائض

, تقـك بالمساعدة في عممية التنفس كىناؾ بعض التراكيب كاألعضاء  
ففي بعض األسماؾ ىناؾ تجكيؼ خيشكمي مساعد                        

(Accessory Branchial Cavity) فكؽ الخياشيـ عمى كؿ جانب. 
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وقع الخيوط الخيشومية المسيطر عمييا عبر م( أ) .خياشيم االسماك(: 8-7)شكل  
في وقت ( ج) ,في وقت الراحة( ب) ,(Adductor Muscles)العضالت المقربة 

( Kardong  , 1998عن )    النشاط
 

 Air)ىكائية  أكياستنشأ مف حجرىا الخيشكمية  اكىناؾ اسماؾ       

Sacs).  كعائية  أكياس أخرلكقد تبرز مف بمعـك اسماؾ(Vascular 
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Sacs). األمعاءتقـك بابتالع اليكاء حيث يمر الى  اكما اف ىناؾ اسماؾ 
عف  (CO2)كيطرح ثنائي اككسيد الكاربكف  ,لتتـ عممية التبادؿ الغازم فييا

البقاء خارج الماء كما في السمؾ  األسماؾكتستطيع بعض  .طريؽ المخرج
ل ابقاء عؿالصغيرة الخيشكمي فتحة الغطاء تعمؿ  حيث (Eel)الثعباني 

اؾ بعض كىف .أثناء كجكد السمكة عمى اليابسة جرة الخيشكميةالماء في الح
كبذلؾ تقمؿ مف االحتياج لضغط الماء فكؽ  ,األسماؾ تسبح كفميا مفتكح

. الخياشيـ
 

 Air Bladder or Swim)المثانة اليوائية او مثانة السباحة 

Bladder)  
 

ينشأ كردب  , ك حجرتافتمثؿ مثانة السباحة جيب ذك حجرة كاحدة ا  
ما بيف البريتكف  مف جانب البمعـك اك المرئ كمف ثـ يصبح ظيرم المكقع

كىذا  .(9-7شكؿ )كيشبو في تركيبو الداخمي تركيب الرئة , كالعمكد الفقرم
في معظـ االسماؾ االتصاؿ ما بيف البمعـك اك المرئ قد يتالشى اك يزكؿ 

اك قد  ,(Physocleistous)مغمقة كحينذاؾ تصبح مثانة السباحة  ,العظمية
كمف ثـ تعرؼ  ,مفتكحة (Pneumatic Duct)تبقى القناة المكصمة 

. (10-7شكؿ ) (Physostomous)االسماؾ بمفتكحة المثانة 
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 .(Kardong , 1998عن (تطور الرئات والمثانات اليوائية(: 9-7)شكل
 
ؿ قناة يسيطر يمر اليكاء في األنكاع البدائية الى المثانة مف خال 

عمى فتحتيا  في العديد مف األسماؾ صماـ يكجو الغازات مف المثانة 
(.  اتجاه كاحد فقط)اليكائية نحك األمعاء 

 
 

 (ج)

 (د)
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المثانة المفتوحة ( أ) .مثانة السباحة في االسماك العظمية(: 10-7)شكل 
(Physostomous) , (ب ) المثانة المغمقة(Physocleistous), (ج )شبكة ال

التي تتمثل بعقدة من الشعيرات الدموية ويتضح  (Rete Mirabile)العجيبة 
 (.Kardong , 1998عن )موقعيا في مثانة السباحة 

 
يتميز الجزء األمامي مف المثانة بكجكد شبكة غزيرة مف األكعية  

كىذه الشبكة  قد . (Rete Mirabile)الشعرية يطمؽ عمييا الشبكة العجيبة 
(  Red body)عقيدا , كحينذاؾ يطمؽ عمييا, الجسـ االحمر تصبح أكثر ت

الشبكة العجيبة )  كىذه التراكيب(. ثر مف جسـ احمر قد يكجد ىناؾ اؾ) 
تنتج غازات مثؿ االككسجيف كالنتركجيف كثنائي اككسيد ( كالجسـ االحمر 
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الكاربكف, كمف ثـ فأف المحتكل الغازم لممثانة يتبايف كثيرا في االنكاع 
. ختمفة مف االسماؾالـ

كقد تككف  .كتقـك بقعة خاصة في الجزء الخمفي بامتصاص الغازات       
, كخمفية , حجرة امامية منتجة لمغازاتؾىناؾ حجرتاف في بعض االسما

. ماصة ليا
كفي االسماؾ ذات المثانات المغمقة قد يتحكر النسيج الظيارم 

( Crypts) كخبايا ( Folds)المغطي لالكعية الدمكية الى نسيج ذك ثنيات 
يطمؽ عمى ما يعرؼ بالجسـ االحمر, الغدة الحمراء  , كبذلؾكيصبح غديا

(Red Gland)كقد تككف ىناؾ اكثر مف غدة في نفس المثانة , .
 الدـ يختمؼ مصدر التزكيد الدمكم لممثانة في االسماؾ , فقد يرد

لخيشكمية الييا مف االبير الظيرم اك مف الزكج االخير مف الشراييف ا
اما تصريفو  .( Coeliac artery) الصادرة اك مف فركع الشرياف الجكفي 

 Hepatic portal) فيتـ عف طريؽ اكردة تصب في االكردة البابية الكبدية 

veins  ) اك االكردة الرئيسة الخمفية(Post cardinal veins  ( ) 7شكؿ 
. السمبثاكية كاالعصاب(  Vagus) كىي تعصب بالعصب التائو  .( 11 –
تفتقد بعض االسماؾ المثانة ككنيا ال تحتاجيا في الطفك كال تحتاجيا        

. كعضك مساعد, كما ىك الحاؿ في اسماؾ القاع البحرية
: تقـك المثانة بالكظائؼ االتية
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يجعؿ  (   Hydrostatic organ) تعمؿ كعضك تكازف مائي    –أ 
. لماء في العمؽ المطمكبالجاذبية النكعية لمسمكة مماثمة ؿ    

المساعدة في عممية التبادؿ الغازم  مف خالؿ  كجكد  الشبكة   -ب       
.     العجيبة اك الجسـ األحمر اك الغدة الحمراء            

فيناؾ سمسمة مف أربعة عظاـ يطمؽ عمييا , استالـ األصكات -ج       
حجرة  األمامية تربط  اؿ (Weberian Ossicles)عظاـ ڤبر         
. مف المثانة باالذف الداخمية, كما ىك الحاؿ في اسماؾ الشبكط        
تقـك بأنتاج الصكت حيث تنتقؿ حركات المثانة الى عضالت  -د  

كفي البعض اآلخر . الجدار البطني كالتي تيتز مككنة صكتان      
. يضغط الغاز المكجكد إلنتاج الصكت      
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مثانة السباحة يوضح طريقة التزويد الدموي ليا واألوعية مخطط ل(: 11-7)شكل 
 .التي تقوم بالتصريف منيا

: تختمؼ مثانة العـك عف الرئات في
, بينما تككف  ـك ظيريا بالنسبة لمقناة اليضميةتقع مثانة الع – 1

. الرئات بطنية المكقع    
. تككف مثانة العـك كاحدة بينما تككف الرئات مزدكجة – 2
ؼ الى الدكرة الجيازية العامة مثانة العـك الدـ المصره  يدتع – 3

كفي الرئات فاف الكعاء  .قبؿ دخكؿ القمب( االكردة الرئيسة)
الجيازية  الكريدم العائد يدخؿ القمب بشكؿ منفصؿ عف الدكرة

. العامة
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. لكف مع ذلؾ فمثانة العـك تشابو الرئات تككينيا كتشريحيا     
 

 األسماك الرئوية( ج)
 

كىذه الشقكؽ قد  ,كؽ الخيشكمية في االسماؾ الرئكيةيتبايف عدد الشؽ
كقد تككف فعالة اك يقتصر دكرىا عمى طرح غاز ثنائي  ,يغمؽ البعض منيا
.  اككسيد الكاربكف

مزدكج مف  تنشأ مثانة السباحة في األسماؾ الرئكية كتركيب مفرد اك
ب الرئتيف في رباعية تركيكيككف تركيبيا شبيو ب ,الجانب البطني لمبمعـك

تستخدـ في فانيا  كبالتالي .كمف ثـ فأف مثانة السباحة ىي الرئة ,األقداـ
عممية التنفس مف خالؿ ظيكر حكاجز كعائية عمى السطح الداخمي لجدار 

  .(12-7شكؿ )المثانة مؤدية الى تككيف االؼ الحكيصالت اليكائية 
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من الجانب االيمن مع منظر لمرئات ( أ) .رئويةالرئة في األسماك ال(: 12-7)شكل 
. صورة مكبرة لمسطح الداخمي لمرئة( ب) ,مقطع مستعرض

 (Kardong , 1998عن )
 
قد يككف لمرئة دكر ىاـ في عممية التنفس, اذ انيا قد تقـك  

بامتصاص األككسجيف لتساعد الخياشيـ عندما يصبح الماء المحيط 
غني جدان بثنائي , اك درجة كبيرة الى (Hypotonic)منخفض التركيز 
 . , اكعندما تسبح السمكة بقكةاككسيد الكاربكف

 

  (Air-breathing Fish)األسماك التي تتنفس اليواء 
 لمددمف األسماؾ التي يمكنيا اف تعيش خارج الماء  يكجد العديد 

كية مف بينيا األسماؾ الرئ التيكىذه االسماؾ  .(13-7شكؿ )مختمفة 
كما اف ىناؾ كسائؿ متنكعة  .تتنفس اليكاء ,صصة الزعانؼمؼكاألسماؾ 
عمى سبيؿ المثاؿ يقـك السمؾ الثعباني , ؼفي التنفس األسماؾتستخدميا 

(Electric Eel) الرض خالؿ الذم يعيش في المياه العذبة برحالت فكؽ ا
 األسماؾكتمتمؾ . أساسيالجمد كسطح تنفسي  مستخدمان  ,الطقس الممطر

 كمثانة ىكائية تشبو الرئة حيث خياشيـ (Amia calva)فة مقكسة الزعف
كلكف عند ارتفاع  .تستخدـ خياشيميا فقط عند درجات الحرارة المنخفضة
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بكساطة  اليكاء اساسان  نشاط السمكة فأنيا تتنفسزيادة  درجة الحرارة ك
كلثعباف السمؾ الكيربائي  .(مثانة السباحة)مثانتيا اليكائية 

(Electrophorus) كلذلؾ فيك يحتاج الى ما يساعد  , خياشيـ ضامرة
فيبتمع اليكاء كيحصؿ تبادؿ غازم في  ,التنفس الخيشكمي لتمبية حاجتو

سماؾ التي تتنفس اليكاء األ أفضؿكلعؿ  .الفـ الغني بتجييزه الدمكمتجكيؼ 
فكؽ  أكقاتوسمؾ الفرخ اليندم المتسمؽ الذم يقضي معظـ  ىك ,قاطبة

افة الماء حيث يتنفس اليكاء خالؿ غرفة ىكائية بالقرب مف ح األرض
   . فكؽ الخياشيـ الضامرة لمغاية تقع خاصة
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( Kardong , 1998عن ).أنواع من األسماك التي تتنفس اليواء(: 13-7)شكل 

 

في األسماك   الطفو
تعد جميع األسماؾ أثقؿ قميالن مف الماء ككف ىياكميا كأنسجتيا  

ناصر ثقيمة مكجكدة بكميات بسيطة في المياه األخرل تحتكم عمى ع
كلكي تحافظ القركش عمى نفسيا مف الغطس فالبد اف تبقى دائمان  .الطبيعية

  (Heterocercal)ذيميا غير المتجانس حيث يعمؿ متحركة في الماء 
  .لحيكاف ذىابان كأيابان في الماءبرفع ذيمي ضركرم عند اندفاع ادىا مزكعمى ت

المفمطحة تساعد ( الكتفية)لعريض كالزعانؼ الصدرية كما اف الرأس ا
كتتمكف اسماؾ القرش مف الطفك بسبب كجكد اكباد  .القركش في رفع الرأس

سككاليف  "بػ  تحتكم ىيدرككاربكف دىني خاص يعرؼ كبيرة جدان 
(Squalen)  كبير مف  كبذلؾ فأف الكبد يعمؿ مثؿ كيس ,فقط 0.86كثافتو

يض عف فقداف عكجسـ القرش كالت يؿ مف ثقؿزيت طفكم يساعد في التقؿ
  .مثانة السباحة

كىي سمة مميزة  .كتعد مثانة السباحة أداة الطفك األكثر كفاءة 
حيث تفتقد , خذ بنظر االعتبار كجكد استثناءاتلألسماؾ العظمية مع األ

قاع مثؿ السمؾ المفمطح ىذه المثانة في اسماؾ التكنة كمعظـ اسماؾ اؿ
كلقد نشأت مثانات السباحة مف الرئات الزكجية لالسماؾ . لبيفكسمؾ االشؽ
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كالتي يحتمؿ انيا كانت  (Devonian Bony Fish)العظمية الديفكنية 
.  سائدة لالسماؾ العظمية في المياه الديفكنية العذبة صفة

ضبط عف طريؽ  كف االسماؾ العظمية اف تحقؽ طفكا متعادالتتـ 
مستكل مف عند أم قى تسبح براحة تامة تبحجـ الغاز في مثانات السباحة ؿ

فعمى سبيؿ المثاؿ اذا ما ىبطت , غير انو تكجد مشكالت .عمكد الماء
ثانة السباحة كتصبح السمكة الى عمؽ اكبر فأف الغاز ينضغط في ـ

اف يضاؼ الغاز الى المثانة يجب كلذلؾ  تميؿ الى اف تغطسالسمكة اثقؿ ؼ
 لى األعمى فأفصعدت السمكة اما  كاذا  .جديدة ةتكزافـ لخمؽ  حالة طفك 

كاذا لـ يزاح الغاز فأف السمكة  .في المثانة جاعالن السمكة اخؼيتمدد الغاز 
ترتفع بسرعة متزايدة نتيجة استمرار تمدد المثانة حتى تندفع الى خارج 

    .الماء
: از في المثانة اليكائية بطريقتيفتضبط األسماؾ حجـ الغ     
 (Pneumatic Duct)الشبكطية قناة ىكائية  سماؾاألتمتمؾ بعض  . أ

يجب اف تأتي الى  األسماؾكمثؿ ىذه  .صؿ مثانة السباحة بالمرئكت
تتكاجد عادة التي  األسماؾ مثاليا .اليكاء لتمأل المثانة السطح كتبتمع

. في المياه الضحمة
كفي ىذه  .القناة اليكائيةالى  تامة التعظـ  األسماؾتفتقد الكثير مف   . ب

.  لحالة ينشأ الغاز مف الدـ كيفرز في مثانة السباحةا
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ممثمة بالشبكة  ,يعتمد تبادؿ الغازات عمى منطقتيف متخصصتيف جدان 
تعمؿ  حيث (Red Gland)اك الغدة الحمراء  (Rete Mirabile)العجيبة 

كمنع  األككسجيفكجياز تبادؿ عكس التيار لحبس الغازات كبشكؿ خاص 
اما المنطقة المتخصصة الثانية فتتمثؿ بمنطقة  .كيةالدـفقدانيا في الدكرة 

 كيطمؽ عمييا بالمنطقة البيضية, (Resorptive Area)االمتصاص 
(Oval ) كالتي يمكنيا اف تطرد الغاز مف المثانة .  

اف ميكانيكية عمؿ الشبكة العجيبة اك الغدة الحمراء تتمثؿ بأف تفرز 
بان حمكضة عالية محدكدة في الغدة الغازية حامض لبنيؾ يدخؿ الدـ مسب

ب مترتكيككف  .الشبكة العجيبة تدفع الدـ ليطمؽ حممة مف األككسجيف
الشعيرات في الشبكة العجيبة بأسمكب يسمح لألككسجيف المنطمؽ بالتجمع 

كلينتشر  ,في الشبكة ليصؿ في النياية الى مثؿ ىذا الضغط العالي
ط الغاز النيائي الذم كيعتمد ضغ .األككسجيف الى داخؿ مثانة السباحة

قصيرة نسبيان في  كة كالتي تككفيتحقؽ في المثانة عمى طكؿ شعيرات الشب
طكيمة جدان في اسماؾ قاع  , كسماؾ التي تعيش بالقرب مف السطحاأل

.  البحر
 

 البرمائيات (. 3) 

 في الجنيف كيكجد عمى جانبيو .يككف التجكيؼ البمعكمي كاسعان 
الثاني كالثالث , يفتح منيا الى الخارج, لعكميةخمسة أزكاج مف الجيكب الب
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كيككف  .لكنيا تغمؽ خالؿ مرحمة االستحالة في معظـ البرمائيات, كالرابع
ضفائر الخيكط المككنة لمخياشيـ طي لالقكاس الحشكية كالجمد المغ
(. 14-7شكؿ )كىذه الخياشيـ تقـك بعممية التنفس  ., اكتكديرمياالخارجية

 ,خارجية في بعض البرمائيات الذيمية مدل الحياةتستمر الخياشيـ اؿ
جميع كما تختفي في  .اطكار االستحالة في البعض اآلخر لكنيا تفقد اثناء

الثالث )البرمائيات عديمة الذيؿ ليحؿ محميا عمى نفس االقكاس الحشكية 
 ,(1-7جدكؿ ) مجمكعة جديدة مف الخياشيـ الداخمية ,(كالرابع كالخامس
. مكجكد في االسماؾىك  ليست مناظرة لما كىذه الخياشيـ 

التنفس )يستخدـ التجكيؼ الفمي البمعكمي ألداء احد انكاع التنفس 
حيث تككف  (Bucco-pharyngeal Respiration)الفمي البمعكمي 

كبخفض كرفع قاع . بطانة التجكيؼ رقيقة كغنية باالكعية الشعرية كرطبة
كيؼ الفمي يدخؿ اليكاء عبر فعند خفض قاع التج. التجكيؼ يتـ التنفس

المناخر حيث يمر عمى الطبقة المخاطية, كمف ثـ يذىب الى الدـ, 
الذم يخرج مع اليكاء عند  (CO2)كبالمقابؿ يطرح ثنائي اككسيد الكاربكف 

.  مغمقان  Glottisارتفاع سقؼ التجكيؼ الفمي, كعندىا يبقى المزمار 
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 .(Tadpole)يرقة الضفدع مخططات لعممية التيوية في (: 14-7)شكل 

( ج)قاع التجويف الفمي  عند ارتفاع( ب)عند انخفاض فاع التجويف الفمي  ( أ)
ممتصقًا بسطح الصخور عند القاع  (Oral Sucker)عندما يكون الممص الفمي 

عن ).يزال الماء من منطقة التصاق الفم ليسمح لممحجم بمسك الصخرةعندما ( د)
Kardong , 1998). 
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. توزيع الخياشيم والشقوق البمعومية والرئات في البرمائيات الذيمية(: 1-7)ول جد
   

الجنس  Familyالعائمة 
Genus 

 Number of Pairsعدد االزواج 

الخياشيم 
Gills 

الشقوق 
البمعومية 

Pharyngeal 

Slits 

الرئات 
Lungs 

Proteidae Necturus 3 2  مكجكدة
Amphiumidae Amphiuma 0 1 جكدة مك
Hynobiidae Hynobius 0 0  أحيانا
Cryptobranchida

e 

Cryptobran

chus 

مكجكدة  1 0
Salamandridae Notophthal

mus 

مكجكدة  0 0
Ambystomatidae Ambystoma 0 0  مكجكدة
Plethodontidae Plethodon 0 0  غير

مكجكدة 
Sirenidae Siren 3 1مكجكدة  3الى

 

  (Amniotes)السمويات (. 4)

ازكاج  5-4 تظير خالؿ المراحؿ الجنينية لمزكاحؼ كالطيكر كالمبائف
قناة  تختفي عدا الجيب االكؿ الذم يككهف كالتي ,مف الجيكب البمعكمية
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كال  .(Middle Ear)كاالذف الكسطى  (Eustacian Tube)اكستاكي 
 , كاف كافاكبذلؾ يككف التنفس رئكم, الخياشيـ دكران في عممية التنفس تمعب

ايضان عف طريؽ التجكيؼ الفمي  ؼ البحرية يحدثالزكاحالتنفس  في 
. البمعكمي

 

  (Larynx)الحنجرة  .7-2-3
البرمائيات  (. 1)
التي تعرؼ ايضان بصندكؽ  (Larynx)يفتح المزمار الى الحنجرة  

 Cricoid)تجيز الحنجرة بغضركؼ حمقي  .(Voice Box)الصكت 

Cartilage) كغضركفيف ىرمييف (Arytenoid Cartilages)  تمنع
رة الضفدع زكج مف كيكجد في حنج .(15-7شكؿ )الحنجرة مف االنطكاء 

. الحباؿ الصكتية
 (Vocal Sacs)الذككر زكج مف اكياس صكتية كما يكجد في          

حيث تنبعث منيا اصكاتان عند حركة اليكاء بيف , تعمؿ كمضخـ لمصكت  
تعرؼ بنقيؽ الضفادع كىذه االصكات . الرئتيف كاالكياس الصكتية

(Croaking Sound)  .لمحيكاف اصدار اصكات  كىك تحت  الماء   كيمكف
مف خالؿ مركر اليكاء ما بيف الرئتيف كاالكياس الصكتية كذلؾ عندما يككف 

(. 16-7شكؿ )المنخراف الخارجياف مغمقيف 
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الحنجرة ( ب) , بي منظر ظيري جان( أ. )أعضاء التنفس في الضفدع(: 15-7)شكل 

  (.Storer , et al. , 1977عن )الحبل الصوتي األيمن في موقعة ظيور مفتوحة مع 
 

الزواحف  (. 2)
حمقي كزكج مف يفتح المزمار الى حنجرة بدائية محاطة بغضركؼ  

تية في بعض تنعدـ الحباؿ الصك(. 17-7شكؿ ) الغضاريؼ اليرمية
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كعمكمان فأف اغمب  .ككيف في الحرباء, لكنيا جيدة التالزكاحؼ مثؿ السحالي
.  الزكاحؼ تككف عاجزة عف اصدار اصكات عدا الفحيح

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الى تقمص عضالت جدار الجسم يؤدي ( أ. )اصدار الصوت في الضفادع(: 16-7)شكل 
ومن ثم الى التجويف  (Larynx)اليواء منيما خالل الحنجرة  وخروجعمى الرئتين  الضغط
عن  (Vocal Sac)يدخل اليواء الى كيس الصوت  منو (Buccal Cavity)الفمي 

يعود اليواء بطريق عكسي الى الرئتين ( التقمص)ونتيجة الضغط . طريق فتحة تؤدي اليو
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 .الحنجرة مغمقة( ج) ,جرة مفتوحةالحن( ب) ,ية يمكن ان يصدر الصوتوبيذه الميكانيك
(. Kardong , 1998عن )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
الجياز التنفسي في احد انواع ( أ. )اعضاء التنفس في العظايا(: 17-7)شكل 

تركيب الحنجرة في العظايا من جنس ( ب) , Uromastixالعظايا من جنس 
Uromastix.    ( عنJuneja , 1994.)  

 
الطيور (. 3)
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يفتح المزمار الى حنجرة مختزلة كمسندة بغضركؼ حمقي مثمث  
كال تكجد حباؿ صكتية  في . متعظمة جزئيان كزكج مف الغضاريؼ اليرمية اؿ

.  حنجرة الطيكر, لذلؾ فيي ال تصدر اصكاتان 
اك ما  (Syrinx)كعضك اصدار الصكت في الطيكر ىك المصفار  

قرب  (Trachea)يقع المصفار اسفؿ الرغامى . يعرؼ بالحنجرة الصكتية
:  كىك عمى ثالثة انكاع ىي. نقطة تفرعيا الى قصبتيف ىكائيتيف

  (Bronchotracheal Syrinx)مصفار القصبي الرغامكم اؿ .أ 

  (Broncheal Syrinx)المصفار القصبي   .ب 

  (Tracheal Syrinx)المصفار الرغامكم  .ج 
 

 المصفار القصبي الرغاموي. أ  
لحمقات االخيرة مف بردىة صغيرة تدعـ جدرانيا با ىذا النكع يتمثؿ 

القصبتيف  مف غضاريؼ كالغضركفيف االكلييف غضاريؼ الرغامى
تتعظـ غضاريؼ  .(Tympanum)بالطبمة , كتعرؼ ىذه الردىة .اليكائيتيف

كغالبان ما  .كتبرز مف جدراف الطبمة الى داخميا طيات غشائية ,الطبمة احيانان 
يعرؼ  ,داخؿ الرغامىمتد مف الجية الظيرية الى البطنية ـيكجد عظـ 

 Semilunar)كما يكجد غشاء نصؼ ىاللي  .(Pessulus)بالكتد 

Membrane). ىي المسؤكلة عف اصدار  نصؼ الياللية كاالغشية
. كىذا النكع ىك االكثر شيكعان مف المصافير .الصكت
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المصفار القصبي  . ب
  .ـ جدارىا بغضاريؼ قصبية حمقيةبردىة يدع ىذا المصفار يتمثؿ 

داخؿ المصفار  تيف غضركفيتيف طيات تيتزكيشكؿ الغشاء الكاصؿ بيف حمؽ
.  قاربت القصبتاف اليكائيتافكمما ت

  المصفار الرغامى. ج
في ىذا المصفار لتسمح لجداره  تختفي اجزاء مف غضاريؼ الرغامى 

.  الغشائي باالىتزاز
شد الطيات كاالغشية كبشكؿ عاـ تصدر الطيكر اصكاتيا عندما تُو  

اليكاء مف االكياس اليكائية عبر  دافعو ,نتيجة تقمص عضالت المصفار
.  الى الخارجالمصفار 

المبائن  (. 4)
المزمار الى حنجرة جيدة التككيف تتميز بكجكد غضركؼ يطمؽ  يقكد 

حمقي كزكج اضافة الى الغضركؼ اؿ ,(Epiglottis)عميو لساف المزمار 
يمتد الغضركؼ (. 18-7شكؿ )كالغضركؼ الدرقي  مف الغضاريؼ اليرمية

حيث يتمفصؿ مع  الدرقي في االنساف الى الجية البطنية مف الحنجرة
  .(Adam's Apple)الجياز الالمي مككنان ما يعرؼ بتفاحة آدـ 

كالغضركؼ الدرقي زكج مف الطيات  كيمتد بيف الغضاريؼ اليرمية 
كتمتد  .(True Vocal Cords)الغشائية تعرؼ بالحباؿ الصكتية الحقيقية 

 فايعرؼ, ؿ ىالليشؾب بمي الصكت الحقيقييف حبال صكت الى االماـ مف ح
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كما , كقد تنعدـ االخيرة .(False Vocal Cords)بحبمي الصكت الكاذبيف 
.  في الفيؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(.  االرنب)لمبائن الحنجرة في ا(: 18-7)شكل 
. (Kotpal , 1996عن )منظر بطني  (ج) ,منظر ظيري( ب) ,منظر جانبي( أ)

 

  (Trachea) الرغامى .7-2-4
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البرمائيات  (. 1)
اما  .يمياتة في الذيميات كقصيرة جدان في الالذكاضح تككف الرغامى 

. الغضاريؼ الرغامية فيي صغيرة كغير منتظمة
 

الزواحف  (. 2)
كتككف  ,فيي قصيرة في العظايا , في الزكاحؼ كثيران  تتبايف الرغامى 

كىي مسندة بحمقات غضركفية  .اطكؿ مف العنؽ في السالحؼ كالتماسيح
.  عمى كامؿ طكليا

 
 
 

ر  الطيو(. 3)
مف العنؽ كفي ىذه  أطكؿقد تككف حتى انيا  ,طكيمة تككف الرغامى 

تسند كىي  .خاصة أكياسكربما في  , الحالة تمتؼ كتنطكم في الصدر
. بغضاريؼ تامة الحمقات قد تككف متعظمة

عند دخكليا التجكيؼ الصدرم مككنة تركيبان يطمؽ  لتتسع الرغاـ       
راجع )الصكت في الطيكر  إصداركىك عضك , (Syrinx)عميو المصفار 

(.  في الطيكرالحنجرة 
 

المبائن  (. 4)
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في المبائف المختمفة كتدعـ بحمقات غضركفية  تتبايف أطكاؿ الرغامى
   .ناقصة مف الجية الظيرية

 

  (Bronchi and Lungs)القصبات اليوائية والرئات  .7-2-5
     

 البرمائيات  (.1)

ف قصيرتيف لى قصبتيف ىكائيتيفي نيايتيا البعيدة ا الرغامى تتفرع 
عبارة عف كيس مطاطي  الرئة في الضفدعكتككف  .تدخؿ كؿ منيا الى رئة

بيضكم الشكؿ رقيؽ الجدارف ذك حكاجز صغيرة تزيد مف السطح التنفسي 
شكؿ ) (Alveoli)مف خالؿ تككينيا لحجيرات يطمؽ عمييا الحكيصالت 

كثيرة ك, لتزكيد الدمكمذات جدراف غزيرة ا تككف كىذه الحكيصالت .(7-15
.  الغدد المخاطية

كعمكمان فأف المساحة  .يميفف طككتككف في الذيميات بشكؿ كيسي 
الرئتيف السطحية لرئات البرمائيات تتحدد عمى ضكء اعتماد الحيكاف عمى 

في البر مثؿ  أطكؿالتي تقضي فترة  األنكاعففي  ,في عممية التبادؿ الغازم
كؿ كبير مف خالؿ زيادة الحكاجز الحكيصمية تتسع المساحة بشالعالجيـ 

كفي البرمائيات عديمة االقداـ تككف الرئة  .كتفرعيا الى ثانكية كثالثية
تعيش  في حيف تككف كال الرئتيف اثرية في السممندرات التي, اثريةاليسرل 

لبرمائيات ليست كبذلؾ تككف الرئتيف في ا .في الجداكؿ سريعة الجرياف
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كلكنيا أعضاء تكازف مائي حيث يمكف لمحيكاف اف , أعضاء تنفسية فقط
. يطفك بكاسطتيا

 

  (Cutaneous Respiration)التنفس الجمدي 
الجمد دكران أساسيا في عممية التنفس في البرمائيات خصكصان  يمعب       

جدان كذك تجييز دمكم غزير  اكيساعد في ذلؾ ككنو رقيؽ ,فترة السبات أثناء
كيساعد  . (19-7شكؿ )االنتشار تقـك بترطيب الجمد كغدد مخاطية كاسعة 

كيتـ تبادؿ الغازات مف . في انتقاؿ األككسجيف كجكد الصبغات التنفسية
كىذه الطريقة في التنفس قد تككف الكحيدة في . خالؿ عممية االنتشار

الحيكاف فيناؾ مف البرمائيات ما تعتمد  عمييا كميان في حصكليا عمى 
الحاؿ في بعض أنكاع السممندرات التي تنعدـ فييا  األككسجيف, كما ىك

% ( . 100تصؿ النسبة الى ) الرئات كالخياشيـ 
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تظير العديد من الفقريات تكيفات خاصة . تكيفات التنفس الجمدي(: 19-7)شكل 
تعيش قرب السطح ضمن  Monopterus albusيرقة السمكة ( أ. )لمتنفس الجمدي

  Telmatobius coleusفي الضفدع ( ب)لماء المجاور لمسطح طبقة رقيقة من ا
تظير خالل فصل   Astylosternus robustusذكر الضفدع الشعري ( ج) ,

التكاثر العديد من الحميمات االصبعية عمى الجانبين واالطراف تستخدم كأعضاء 
 (.Kardong , 1998عن )تنفس اضافية 

تنجز تنفسان جمديان اختالؼ مجاميعيا  مف اإلشارة إلى إف الفقريات عمىكالبد 
كالضفدع حكالي  % 30بكفاءات متباينة, فتأخذ الحيات البحرية حكالي 

اثناء سباتو  في قيعاف البرؾ كذلؾ لمكاجية االحتياجات االيضية %  80
(. 20-7شكؿ )
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ٌتضح مه خالل انشكم انىسجة انمئىٌة  .انتىفط انجهدي فً انفقسٌبت(: 20-7)شكم 

 اإلخساج)  (Percentages of Total Gas Exchange)ادل انغبشي انكهً نهتت

 عمىدال  –األوكسجٍهواخر  –انفبتح  انعمىد –انجهدي نثىبئً اوكسٍد انكبزثىن 

 (.Kardong , 1998عه ( )انغبمق
الزواحف  (. 2)
ؿ كؿ الى فرعيف مسنديف بحمقات غضركفية تامة يدخ تتفرع الرغامى 

تتفرع القصبات الى قصيبات ثانكية داخؿ الرئة في بعض كال  .منيا الى رئة
كالرئة في الحيات كمعظـ السحالي تتضمف حجرة ىكائية مركزية  .العظايا

, كقد تنقسـ ثانكيا عائيةتككف جدرانيا رقيقة لكنيا ك(  Faveoli)تفتح فييا 
-7 ,  21-7 شكؿ )  كما في السالحؼ كالتماسيح بحكاجز داخمية اصغر

كفي . الخمفي فقط كما في االفاعيتظير الحكاجز في الثمث  كقد  .(22
حاالت أخرل يككف الجزء األمامي ىك االكفأ كما في بعض العظايا حيث 

كما اف رئات السالحؼ كالتماسيح , تقسـ الرئة الى ردىات اصغر فأصغر
.  مقسمة ىي االخرل

الجياز (: 21-7)شكل 
( أ) .التنفسي في السمحفاة

خل درع موقع الرئة دا
منظر مقطعي ( ب) ,السمحفاة

في ( ج) ,اة في رئة السمحف
بعض السالحف االرضية توجد 

تمعب دورًا في  عضالت تنفسية
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 (.Kardong , 1998عن )    ميكانيكية التنفس
 

 
 
 
 
 
 
 

 
          .الحظ ان الرئة محمية باالضالع .الجياز التنفسي في التمساح(: 22-7)شكل 

. (Kardong , 1998عن )
 

,  كقد (23-7شكؿ )كقد تككف لبعض االفاعي قصبة كاحدة كرئة كاحدة     
يمتد ردب كبير مف الرئة اليسرل الى الرقبة ليعمؿ عمى انتفاخيا عند 

 كما اف لبعض, (Puffing adder)امتالئو باليكاء كما في الحية النافخة 
 (.24-7شكؿ )انكاع الحرباء اكياس ىكائية تمتد بيف االحشاء 

تختمؼ ميكانيكية التنفس في الزكاحؼ عما ىي عميو في البرمائيات           
حيث تمعب االضالع كالعضالت بيف الضمعية دكران رئيسان في عممية 

 .التنفس
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مقطع مستعسض فً انجصء ( ة)و ( أ) .انجهبش انتىفسً فً االفعى ذات االجساض(: 23-7)شكم 

وانمىطقة انتىفسٍة Saccular Region (a )كٍسٍة انمىطقة ال)انعهىي مه زئة االفعى 

Respiratory Region (b)), (ج ) مقطع فً جداز انمىطقة انتىفسٍة ٌىضح انتقسٍم انثبوىي

  .(Kardong , 1998عه . )نهحىٌصالت
 
الطيور  (. 3)
ينقسـ الرغامى الى قصبتيف تككف مدعمة بحمقات غضركفية تامة  

ىا البطني تدعى بالقصبة االكلية تدخؿ كؿ منيا الى رئة مف جانب
(Primary Bronchus) . كىذه القصبة ال تتفرع بؿ تستمر حتى النياية

, كحينيا تدعى بالقصبة نتيي باالكياس اليكائية الخمفيةالبعيدة حيث ت
كتككهف ىذه القصبة اثناء مركرىا بالرئة . (Mesobronchus)المتكسطة 

 جانبية ينقسـ بعضيا بدكره (Secondary Bronchi)عدة قصيبات ثانكية 
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رئة الحرباء حيث ( ب) ,رئة السفينودون( أ) .الرئة في الزواحف(: 24-7)شكل 
. (Kent & Carr , 2001عن ) .تمتد فييا اكياس ىوائية بين االحشاء
 

اك جنب قصيبية  (Tertiary Bronchi)الى قصيبات ثالثية 
(Parabronchi) اكعية شعرية ىكائية  تفتح في جدرانيا(Air 

Capillaries).  كىذه االكعية تبطف بغشاء تنفسي كعائي يككف عمى تماس
كىناؾ في  .مع االكعية الشعرية الدمكية لمرئتيف حيث يحدث التبادؿ الغازم

خمسة قصيبات ثانكية ال تنقسـ كانما تمر عبر جدراف الرئة الى  كؿ رئة 
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كالكيس  .بمغ عددىا في الحماـ تسعةم كبيرة  (Air Sacs)اكياس ىكائية 
ير كعائي كال اليكائي عبارة عف تركيب غشائي كبير كرقيؽ الجدراف كغ
( 25-7شكؿ ) يحتكم عمى العضالت كلذلؾ ال يحدث فيو تبادؿ غازم 

: ىي
كينشأ مف كؿ جانب منو  .(Interclavicular Sac)كيس بيف ترقكم  -

دخؿ  كؿ  كاحد منيما في م (Axillary Sacs)كيساف انبكبياف ابطياف 
.  عظـ العضد خالؿ الفتحة اليكائية

 .(Cervical Sacs)كيساف عنقياف   -

 .(Anterior Thoracic Sacs)كيساف صدرياف امامياف  -

 .(Posterior Thoracic Sacs)كيساف صدرياف خمفياف  -

           (Abdominal Sacs) كيساف بطنياف -
 

ميكانيكية التنفس في الطيور  
رئات الطيكر بكفاءتيا العالية رغـ صغر حجميا كعدـ قدرتيا  تتميز 

  .عمى التكسع لمالصقة سطحيا الظيرم لإلضالع كالفقرات الصدرية
كاألرادب التي  ,األكياس اليكائية المتصمة بيا ,يساعد الرئات في أداء عمميا

. تخترؽ تجاكيؼ العظاـ
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( Kotpal , 1996عن .)فسي في الحمامةالجياز التن(: 25-7)شكل  
 

كتحتاج الى  تتميز عممية الزفير في الطيكر بككنيا عممية نشطة        
.  األخرلعميو في الحيكانات  بذؿ طاقة بخالؼ ما ىي

تتـ عممية التنفس اثناء راحة الطير بمساعدة العضالت الضمعية  
حيث ترتفع  اك بيف االضالع, (Costopulmonary Muscles)الرئكية 

نتيجة لقمة الضغط في  ك .يتسع حجـ التجكيؼ الصدرم كالبطنيؼ األضالع
اك  األكليةصبات ؿ اليكاء عبر المناخر الى الرغامى ثـ الؽالداخؿ يدخ
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حيث يتـ  ليكائية كاألكعية الشعرية االمتكسطة كالثانكية الى جنب القصبات 
 الى األكياس اليكائيةكما تذىب كمية كبيرة مف اليكاء  .التبادؿ الغازم

  .(الصدرية الخمفية كالبطنية ) الخمفية 
فيضيؽ التجكيؼ  ,كيتـ الزفير بتقمص العضالت الصدرية كالبطنية 

كنتيجة ليذا  .عمى األكياس اليكائية كالرئتيف الصدرم كالبطني ضاغطان 
األكعية الرئتيف كالى الخمفية  ندفع اليكاء مف األكياس اليكائية الضغط  م

اليكاء مرة اخرل الى  قسـ مف كعند الشييؽ الثاني يدخؿ .ةشعرية اليكائياؿ
الرئات دافعا المتبقي مف اليكاء السابؽ نحك االكياس اليكائية االمامية 

, كيدخؿ القسـ االخر مف اليكاء الى (الصدرية االمامية كبيف الترقكم )
اء في االكياس فاف اليككمع الزفير الثاني  .الخمفية ليعاد ممئيا االكياس
مر كبذلؾ يككف جميع اليكاء الداخؿ قد  .الرئتيف مع ىكاء يخرج االمامية 

 – 5شكؿ )  كمف ثـ فميس ىناؾ حيزان ميتان  ,عمى األكعية الشعرية اليكائية
اما خالؿ الطيراف فأف األضالع تصبح غير متحركة لتقكية  .( 26

لتنفس ال يعتمد عمى كبذلؾ يمجأ الحيكاف الى أسمكب آخر في ا, الجناحيف
  :مف خالؿ الكسائؿ االتية ,بطنيةؿالعضالت بيف الضمعية كا

  زيادة سعة التجكيؼ الصدرم البطني كتقميؿ حجمو بكاسطة
. حركة العضالت الصدرية اثناء الطيراف

  ضغط االحشاء عمى االكياس اليكائية دافعة باليكاء الى الرئتيف
  .اك سامحة لو بالدخكؿ
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                          (c  )

عالقة االوعية الشعرية ( ج )  .التنفس في الطيور( أ و ب ( ) 26 – 7)شكل 
  ( Kardong 2012عن ) .اليوائية باالوعية الدموية

 
 حركة عظـ القص نحك العمكد الفقرم اك بعيدان عنو .
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أسرع كتككف الطيكر األسرع طيرانان , . كبذلؾ يتجدد اليكاء باستمرار
. في دكرة اليكاء كالتبادؿ الغازم في الرئتيف

ال تقتصر كظيفة األكياس اليكائية عمى ككنيا مخازف لميكاء كعمميا 
كمنافخ دفع لو, انما تعمؿ ايضان كبالكنات عند الطيراف حيث تقمؿ الجاذبية 

كتساعد األكياس اليكائية . النكعية لمطير بسبب احتكاءىا عمى ىكاء ساخف
رجة الحرارة كتنظيميا كذلؾ بالعمؿ عمى تبريد الجسـ مف خالؿ في ثبات د

فقداف الجسـ لمحرارة اثناء التبخر الداخمي حيث ينتشر بخار الماء مف الدـ 
. كيصاحب ذلؾ فقداف الحرارة, الى تجاكيؼ االكياس اليكائية ثـ الى الرئتيف

.  مف كزنياكأخيران تمتد بعض األكياس الرقيقة الى داخؿ العظاـ مما يقمؿ  
 
المبائن  (. 4)
الى قصبتيف ىكائيتيف مدعمة بحمقات غضركفية  لرغامىتنقسـ ا 

( 27-7شكؿ )ككؿ قصبة تدخؿ الى رئة  .تجعؿ الممر اليكائي مفتكح دائمان 
تنقسـ عدة , (Bronchioles)حيث تنقسـ الى قصبات ثانكية كقصيبات 

 .(Alveolar Ducts)أدؽ تعرؼ بالقنكات الحكيصمية  اف فركعمرات لتككه 
ف صغيرة كمتسعة تككه  (Air Sacs)كىذه القنكات تنتيي بأكياس ىكائية 

, تتصؿ مع بعضيا (Alveoli)ىكائية اك حكيصالت  اجدرانيا اكياس
كيساعد في عممية  .شبكة مف االكعية الدمكية الشعريةكيحاط كؿ منيا ب
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حاجز العضالت بيف الضمعية اضافة الى الحجاب اؿ, التبادؿ الغازم
(Diaphragm) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(Kotpal , 1996عن )الجياز التنفسي في االرنب (: 27-7)شكل 
 

ائية اك تفصص كىناؾ بعض االختالفات فيما يتعمؽ بالقصبات اليك      
ففي بعض المجترات كالخنازير كالحيتاف تنشأ قصبة  ,الرئتيف في المبائف

كتككف رئات الحيتاف  .ق الى فرعيفثالثة مف الجية اليمنى لمرغامى قبؿ تفرع
كالفيمة غير مقسمة في حيف تككف الرئة اليمنى في الجرذاف متفصصة بينما 

اما في اإلنساف فأف الرئة اليمنى ذات ثالث فصكص  .ال تتفصص اليسرل
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لتفرعات الثانكية متناسبان مع عدد كيككف عدد ا .كاليسرل ذات فصيف
 .فصكص الرئة
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الثامن الفصل 
البولي  الجهاز

 
 االهمية والوظيفة. 1 -8
غير  لألمالحان كل كائن حي عميو ان ينظم المحتوى الداخمي   

في  العضوية ويطرح الفضالت الناتجة من العمميات الحيوية التي تجري
والكمية ىي العضو الذي يييئ حالة من التوازن في . جسمو بوسائل مختمفة
, (Homeostasisحالة االستتباب ) الداخمي والخارجي التبادل بين المحيط 

كما تنظم  ,حيث تقوم بتنظيم تراكيز ايونات األمالح المختمفة والماء في الدم
ة كاليوريا واالمونيا و تركيز الكموكوز فيو وتطرح الفضالت النتروجيني

الذي يمثل الفضالت الناتجة من نشاط  (Creatinine) اتينينالكري
ا تقوم بطرح المواد غير المفيدة والتي تأخذ طريقيا الى داخل كم .العضالت
وىذه الوظائف المتمثمة باالبراز . ر األمعاء والجياز التنفسيالجسم عب

بالترشيح الدقيق  :خالل ثالث عمميات تتمثل والتنظيم االزموزي تنجز من
عاد ,لمدم واإلفراز النوعي لمواد , ة امتصاص جزء من المادة المترشحةوا 

 . المادة المترشحة الىمعينة تفرز مباشرة 

معظم  والمنتجات االيضية المتجمعة ضمن الكائن والتي تشكل      
فثاني اوكسيد الكاربون والماء  .ان تزال , يجبالمكونات المبرزة في البول
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ىي المنتجات النيائية اليض الكاربوىيدرات والدىون وكالىما يطرح 
واالحماض النووية ينتج نتروجين والذي  بسيولة, لكن ايض البروتينات

وتكون االمونيا عادة سامة ولذلك يجب ان تزال  .يكون االمونيا عند اختزالو
. بسرعة من الجسم او تحول الى الشكل الالسمي

االبراز المباشر ليا : ىناك طرق ثالثة الزالة االمونيا     
(Ammonotelism )راز النتروجين بشكل حامض يوريك واب
(Uricotelism)شكل يوريا , وطرح النتروجين ب (Ureotelism ) .
     
  أنواع الكمى . 2 -8

متشابو  أساستتصف الكمى في الفقريات المختمفة بكونيا ذات تركيب              
ويتباين . لكنيا تختمف في موقعيا داخل الجوف, فضاًل عن تشابو الوظيفة

. يبيا في الكميةوالنبيبات وتعقيدىا وترتعدد الكبيبات 
:  وتوزع الكمى ضمن التقسيم الحديث في ثالثة أنواع ىي 
 

الكمية القديمة او الكمية االفتراضية البدائية  . 8-2-1
(Archinephros or Primitive Hypothetical Kidney) 

 

وىي كمية يعتقد بأنيا كانت موجودة في اسالف الفقريات البدائية  
وتعرف ايضًا بالكمية الشاممة , المختمفة نيا اشتقت كمى الفقرياتوم

(Holonephros).  
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 .سي الذنبي وعمى طول الجوف الجسميتمتد ىذه الكمية باالتجاه الرأ 
تمتد موازية ( قناة لكل كمية)يمة زوج من القنوات القد : وىي تتألف من

عمى طول الجانب الظيري من الجوف وعمى كامل طول الحيوان  لبعضيا
(. 1-8شكل )
ترتبط بكل قناة سمسمة من نبيبات مرتبة قطعيًا حيث يوجد نبيب لكل   

يفتح النبيب من الجية االخرى الى  .قطعة جسمية
ميدب  (Nephrostome)الجوف من خالل قمع 

يرافق كل نبيب حزمة صغيرة من اوعية  (.2-8شكل )
وتكون  (Glomerulus)دموية يطمق عمييا كبيبة 

النبيبات الى قناة  تصب (.بدون محفظة)خارجية 
او قناة  (Wolffian Ductقناة وولف  )طولية مشتركة
 (.1-8 شكل)( Archinephric Duct)الكمية القديمة

 
 

 (.الكمية االفتراضية)الكمية القديمة (: 1-8)شكل                                

 

 

يات رثيات وبعض الالقدميوجد ىذا النوع في االنواع اليرقية من الج     
. البرمائية
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. نبيب امامي( ب)  نبيب الكمية القديمة ( أ)وحدة كموية اولية (: 2-8)شكل 
 

  (An amniote Kidneys)كمى الالسمويات  .8-2-2
: وتكون عمى نوعين  

  (Pronephros)كمية امامية  .1
  (Opisthonephros)كمية خمفية  .2
وىي  .(Head Kidney)تعرف الكمية االمامية بالكمية الرأسية  

:  تتألف من
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  .الجوف عن طريق قمعويفتح كل نبيب الى  .نبيب بولي( 13-1) -أ 
تبرز الى الجوف عمى مقربة من كل نبيب كبيبة خارجية غير  -ب 

 .محاطة بمحفظة بومان

تفتح النبيبات البولية لكل كمية أمامية في قناة مشتركة تمتد نحو  -ج 
 .الخمف حتى المجمع

. الفقريات ودائريات الفم توجد ىذه الكمية في أجنة 
وفي  .ال تكونياتضمحل الكمية األمامية في األسماك الغضروفية ح 

وىي تستمر عمى مدى  .ت البرمائيات تكون متحورة وعاممةالعديد من يرقا
ويكون النفرون . الحياة في الجرثيات والقميل من األسماك طرفية التعظم

ير يربط المحفظة الكموية في الجرث بسيط تماما فيو عبارة عن نبيب قص
    .بالقناة االبرازية

وىذه الكمية . والى الخمف من الكمية األمامية تظير الكمية الخمفية 
ويشار ليا , مبري ومعظم األسماك والبرمائياتتكون عاممة في بالغات الال

لكنيا ليست مشابية لمكمية  (Mesonephros)عادة بالكمية المتوسطة 
وفي ىذا النوع . لسمويات رغم تشابو تركيب النوعينالمتوسطة في أجنة ا

يث تقع عدة نبيبات في من الكمى يفقد الترتيب القطعي لمنبيبات البولية ح
وتكون , ويفقد االتصال ما بين النبيبات البولية والجوف, قطعة واحدة

القديمة وتتحور قناة الكمية . الكبيبات داخمية حيث تحاط بمحفظة بومان
والنفرون في الالمبري واسماك  .تناسمية وبولية فية الى قناةلمكمية الخل
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اخر بعيد المياه العذبة العظمية مؤلف من محفظة كموية ونبيب قريب و
ويكون النفرون في  .رتبط الى نبيب جامعاضافة الى قطعة وسطية وي

االسماك طرفية التعظم التي تعيش في المياه المالحة مختزال وذلك لفقدان 
. لبعيد وفي البعض تكون المحفظة الكموية مفقودةالنبيب ا

 

  (Amniote Kidneys)كمى السمويات . 8-2-3
االولية : يمكن تمييز ثالث انواع من الكمى في السمويات وىي 

. لكن االخيرة ىي التي توجد في الشكل البالغ, والمتوسطة والبعدية
لكنيا , بكرةالجزء االمامي من االجنة المتظير الكمية االمامية في  

تستمر قناة الكمية القديمة او قناة  .تختفي مباشرة وتظير خمفيا كمية متوسطة
قناة بتدعى حيث , في الالسمويات ضمن الكمية المتوسطة الكمية االمامية

 Wolffian)او قناة وولف  (Mesonephric Duct)الكمية المتوسطة 

Duct). ة الى الخمف منياديتضمحل الكمية المتوسطة وتظير الكمية البع .
تشارك في تكوين  ومن ثم فانيا, ( قناة الكمية المتوسطة )قناتيا  تستمرفيما 

(. الجياز القنوي التناسمي الذكري)الجياز التناسمي الذكري 
جانبيًا  تنشأ الكمية المتوسطة من خالل ظيور نبيباتيا والتي تمتد 

.  لية المتوسطة او قناة وولفحتى تمتقي مع قناة الكمية االولية مكونة قناة الك
, وذلك ن نبيبات الكمية المتوسطة فيما بعد العديد من النبيبات تكوٌ  

فيما تحاط الكبيبة , ية الى فقدان الترتيب القطعي لياعن طريق التبرعم مؤد
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ويختمف حجم ودرجة نمو الكمية المتوسط باختالف . بمحفظة بومان
وعندىا , (ةفي كيسيات معين)الدة وىي قد تستمر حتى بعد الو .الحيوانات

تتحول قناة ونبيبات الكمية المتوسطة  من ثمو .قناة وولف بأسم تستمر قناتيا
والحوصمة المنوية في  لحيامنالقناة الناقمة ل, البربخ)  الى اعضاء تناسمية

. (Gartner Duct)تنر ن اعضاء انثوية مثل قناة كاركما تكوٌ , الذكر
كمية المتوسطة كمية يطمق عمييا بالكمية تنشأ الى الخمف من ال 

لة في البالغات وتكون عام ,وىذه الكمية توجد في السمويات فقط. البعدية
ظرة لمجزء الخمفي من الكمية الخمفية اوتعتبر من ,(4-8 و 3-8شكل ) منيا

فقد القمع لكن الجزء االساسي وفي ىذا النوع من الكمى ي. سموياتفي الال
. مستمراً  بقىاآلخر من النبيب ي

بشكل برعم من النياية  (Ureter Rudiment)تظير بداءة الحالب  
الخمفية لقناة وولف حيث ينمو نحو االمام مخترقًا النياية الخمفية لمنسيج 

المتوسط الوسطى ثم يتفرع فيو مكونًا عددًا من النبيبات الجامعة 
(Collecting  Tubules),  كوين حوض الكمية لتويتسع عند بداية دخولو

(. 5-8شكل ) (Pelvis of Kidney)الكمية 
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تكوين الكمية ( ب)تكوين الكمية األولية  ( أ.   )األصل الجنيني لمكمى(: 3-8)شكل 
(  د), ينشأ (Metanephros)تكوين الكمية البعدية الكمية البعدية (  ج)المتوسطة 

 (.Kardong, 1998عن )تكوين الكمية الخمفية 
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انكهيت االونيت  نيتخالل انمسحهت انجني انكهيت بأجصائها انثالث(: 4-8)شكم 

(Pronephros) , وانكهيت انمتىسطت(Mesonephros) , وانكهيت انبعديت

(Metanephros)             ( عنKardong, 1998.) 
 
البعدية  والتي تكون متمايزة  في الكمية( النفرون ) تتألف الوحدة االبرازية  

, (Bowman’s Capsule)كبيبة محاطة بمحفظة بومان : تماما من
 Proximal)( داني)ومنطقة عنقية قصيرة ومستقيمة, ونبيب ممتوي قريب 

Convoluted Tubule) , ( قاصي)ونبيب ممتوي بعيد(Distal 

Convoluted Tubule) , ويقع بينيما ما يعرف بعروة ىنمي(Loop of 

Henle) . وىذه العروة تكون بشكل حرفU  حيث تتألف من جزء نازل
(Descending Portion)  في بدايتيا, وجزء صاعد(Ascending 

Portion) وىي تمعب دورًا ميمًا في إعادة امتصاص الماء من . في نيايتيا
رجاعو الى الجسم .  البول وا 

 

التشريح المقارن لمكمية  . 8-3
 

 دائرية الفم  .1
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اما في  .ون الكمية في أجنة األسماك الرخوة من نوع الكمية الشاممةتك 
والى  .البالغات منيا فيكون الجزء األمامي منيا من نوع الكمية الرأسية

 .توجد الكمية الخمفية االسفل
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  .الكمية البعدية والوحدة االبرازية فيها(: 5-8)شكل                

 

بكون الجسيمات الكموية  Myxineالجنس  ية في الجرث منتتميز الكل
وىذا يعود إلى ان الجرث من الفقريات البحرية التي يكون فييا . كبيرة الحجم

تركيز ايونات الصوديوم والكموريد في الدم والسائل خارج خموي مرتفعة 
وبذلك يكون الجرث في توازن . ولذلك فيي قريبة من تمك التي لماء البحر

اما . معو الى طرح كميات كبيرة من الماء زي مع البيئة ال يحتاجازمو
السبب في كبر المحفظة فقد يكون ذو عالقة بقياميا بتنظيم االيونات 

. الثنائية مثل الكالسيوم والكبريتات
تظير الكمى الخمفية في الجمكيات البالغة بشكل تراكيب شريطية         

وتتحد القناتان الكمويتان في االسفل , ظيرية يمتد من كل منيا قناة كموية
, ومن ثم الى (Urogenital Sinus)لتفتحا في الجيب البولي التناسمي 

 Urogenital)الخارج من خالل فتحة الحممة البولية التناسمية 

Papilla) ( 6-8شكل) 

 

األسماك    .2
بشكل كمى ( كمب البحر)تظير الكمى في األسماك الغضروفية  

ويتصف (. 7-8شكل )تد عمى طول جوف الجسم شريطية مسطحة تم
ويدعى ( ذو وظيفة تناسمية)جزئيا األمامي بكونو ضيق ومختزل وال ابرازي 
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اما الجزء الخمفي فيكون اسمك وجيد التكوين وذو , (Epididymis)بربخ 
.  وظيفة ابرازية

  

              دائرية الفم  إلفرادالجهاز االبرازي في الجمكي والجرث كمثال (: 6-8)شكل
 (.Kardong, 1998عن )
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الجهاز البولي التناسمي في ذكر األسماك الغضروفية (: 7-8)شكل
 Kardong, 1998عن ) 

من نبيبات بولية ممتوية وتحيط الكبيبات محفظة ( الخمفية)تتكون الكمية      
تفتح . الكميةقناة تنتيي النبيبات البولية الى نبيب جامع يصب في . بومان

الى جبيب وسطي واسع يعرف بالجبيب البولي التناسمي  قناتا الكميتين
(Urogenital Sinus) عن  اإلناثوال تختمف  .والذي يعمل كمثانة بولية
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, اإلناثالذكور لكن ليس ىناك ارتباطًا بين الكمى واألعضاء التناسمية في 
يط طويل ضيق شكل كبير الى شرمختزل ب األماميومن ثم فأن الجزء 

وترتبط النبيبات البولية لمجزء الوظيفي الخمفي مع قناة وولف  .مدبب 
تتحد قناتا الكميتين في قناة (. قناة الكمية) الطويمة ذات الجدار الرقيق 

.  (Urinary Sinus)مشتركة تفتح في الجيب البولي 
والمشكمة  األسماك الغضروفية بحرية المعيشة وتكون غالبية  

ية تتمثل بميل الماء لمخروج من االنسجة نحو الخارج كون اجساميا االزموز
ويعني ذلك انيا ستواجو فقدان ماء (  Hyposmotic) منخفضة االزموزية 

. الجسم اذا لم يسيطر عميو فسمجيا
ي بطريقة معقدة حيث يعطي حعمى التوازن النضوتتم المحافظة       

ني بالبروتين كمية كبيرة من االمونيا التي تتحول بدورىا الى يوريا غذائيا الغ
تكون األسماك . وبذلك تصبح ذات ازموزية مقاربة لماء البحر.في الكبد

 8 – 8شكل )نبيبات قصيرة و, ذات جسيمات كموية كبيرة جداً الغضروفية 
ت سوى وبذلك فأن الكمية الكبيرة من الراشح الكموي ال تبقى في النبيبا .(ب

ويتم التخمص من  .مما يعني طرح بول غزير ومخفف وبسرعة ,لفترة قصيرة
.  (Rectal Gland)الممح الزائد عن طريق غدة المستقيم 

تكون الكمية في األسماك العظمية وبشكل عام قصيرة ممتمئة,  
 ففي. ويظير الجياز القنوي فييا تباينًا ضمن األنواع والمجاميع المختمفة
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تتصل القناة الناقمة لمحيامن مع  (Polypterus)عددة الزعانف األسماك مت
  .قناة الكمية في الجزء الخمفي لتفتحا في الجيب البولي التناسمي

 (.9-8شكل )
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(  أ)التنظيم االوزموزي في اسماك المياه العذبة (: 8-8)شكل 
 (gnodraK,1998)  (ب)لبحرية واالسماك ا

 
 ,الخصى مع الكمىال تتصل  (Teleosts)طرفية التعظم  األسماكوفي 

ومن ثم فأن االقنية الصادرة من الخصى تتصل بقناة الكمية قرب النياية 
وفي بعض (. 9-8شكل )الخارج بصورة مستقمة  إلىالخمفية او تفتح 

كقناة ناقمة لمفضالت  (Ureter-like)قد يوجد ما يمثل الحالب  األنواع
ينعدم أي اتصال لمقنوات التناسمية مع  في حين, لقناة الكمية الرئيسية اضافة

. اإلناثاالبرازية في 
قد يتسع االمتداد الخمفي لقناة الكمية مكونًا ما  األسماكوفي بعض        

التي تستخدم لمخزن الوقتي لمبول كما ىو  (Bladder-like)يشبو المثانة 
(. ب 9-8شكل )الحال في اسماك الكمبوزيا 

اطية تقوم بمنع دخول الماء وخروجو خاألسماك طبقة ميغطي جمد  
     .من خالل الغالصم والقناة اليضمية ينحصر مرورهوبالتالي 

تتصف اسماك المياه العذبة بكونيا ذات ضغط نضوحي داخمي  
, ولذلك فأن الماء ( Hyperosmotic)أعمى من مثيمو في البيئة البحرية 

كبيرة من الماء يصبح  وبدخول كمية .يميل الى االنتشار إلى داخل السمكة
يجعل تحول من الضروري طرح كمية مماثمة من البول المخفف وىذا ما 

كونيا ال تصل الى التركيز  االمونيا السامة إلى شكل آخر غير ضروري
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 , وجوديقابمياوبالمقابل فأن الحاجة الى طرح ىذه الكمية يجب ان  .السام
شكل )تقميل إعادة االمتصاص كبيبات كبيرة لزيادة الترشيح ونبيبات قصيرة ل

(.   أ  8 – 8
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اننهايت انريهيت نهجهاش انبىني ( أ. )انجهاش انبىني انتناسهي في االسماك انعظميت(: 9-8)شكم

االتجاه االساسي في تكىين انكهيت قي ( ب)( Pikeسمكت )انتناسهي في ذكس سمكت طسفيت انتعظم 

( د),  (Sturgeon)انركسي في سمكت انحفش  انجهاش انبىني انتناسهي( ج),   ذكىز االسماك

انجهاش انبىني ( هـ),  (Polypterus)انجهاش انبىني انتناسهي في ذكس انسمكت متعددة انصعانف 

 (Kent & Carr, 2001عن ) انتناسهي انركسي في سمكت طسفيت انتعظم 
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 .وتقوم غالصم معظم اسماك المياه العذبة بطرح االمالح وبفعالية عالية    
اما األسماك طرفية التعظم البحرية فأنيا تقوم بتحويل معظم االمونيا الى 

طرفية )وتكون الكمى في ىذه األسماك . يوريا تطرح من قبل الكمى والغالصم
فاقدة لمنبيب البعيد و الكبيبات صغيرة وربما معدومة  ( التعظم البحرية

(Aglomerular kidney )وبذلك . حفي بعض االنواع مما يقمل الترشي
يتم تكون البول بصورة مباشرة من خالل اإلفراز المباشر لألوعية الشعرية 

ويكون  االفراز .  الكمية الكموية واألوردة البابية الكموية المحيطة بنبيبات
وتكون . اختياريا  لممواد المذابة الى النبيبات الالكموية لتكوين بول مركز

ىا في األسماك طرفية التعظم ذات الغدد الممحية ذات عدد اكبر من أعداد
.  البيئة المائية العذبة

وطريقة طرح النتروجين في السمكة الرئوية االفريقية يمكن ان يختمف        
فيي تقوم بطرح االمونيا عندا تسبح في البرك واالنيار, . تبعا لتوفر الماء

تتجمع لكنيا خالل شح الماء وجفاف البرك فان االمونيا تتحول الى يوريا 
وعند عودة االمطار فانيا تاخذ الماء بسرعة وتطرح اليوريا . داخل الجسم
. المتجمعة

 

 البرمائيات  .3

الكمى في البرمائيات تكون من نوع الكمى المتوسطة         
(Mesonephros).  تتصف البرمائيات بكونيا ذات جمد نفاذ لمماء مما
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كون تركيز ) ان في الماءيدخل أنسجة الجسم عندما يكون الحيو يجعل الماء
وتفقد الكثير من الماء عندما تكون عمى اليابسة , (المواد داخل الجسم عالي

(  10 – 8شكل )من سطح الجسم لك عن طريق التبخر وذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبادل الماء (: 10-8)شكل
واالمالح في الضفدع  

 ,Hickman & Robertsعن )

1996) 
     

 .عمى اليابسة تماسكًا أكثر ورطوبة اقل ويظير جمد العالجيم التي تعيش 
في  ىي عميو وعمى الرغم من كون التركيب األساس لمكمى مماثاًل لما
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 .فةاألسماك الغضروفية فأنيا تظير تباينًا كبيرًا ضمن مجاميعيا المختل
كبيبات كبيرة تؤدي الى ترشيح كمية كبيرة من البول  لمكميتين في البرمائيات

 ,ميولكنيا تكون اصغر وذات نبيبات اطول في العالج, الذي يكون مخففاً 
وال يطرح البول الى الخارج مباشرة حيث يعود بعد دخولو المجمع الى كيس 

       .( 12 -8و  11 -8شكل )  كبير يؤلف مثانة الحيوان البرمائي
وىذه العممية . يخزن البول في المثانة لفترة طويمة قبل طرحو الى الخارج

التوازن المائي لمحيوان حيث يتم تعويض ما يفقد من ماء  ذات اىمية في
. بالتبخر,  بواسطة ارتشاف الماء من المثانة البولية

تطرح العديد من البرمائيات االمونيا عندما تكون في الماء, لكنيا       
تطرحيا بشكل يوريا عندما تخرج الى اليابسة بعد االستحالة 

(Metamorphosis .)
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والخصية  الكمية( أ) ي ذكر السممندر الجهاز البولي التناسمي ف(: 11-8)شكل

 ,Kardongعن ) الكمية الخمفية( ج)الكمية االمامية ( ب)واالقنية المتصمة بهما 

1998.)  



 

 

الفصل 

.....................................................................................الثامن

 الجهاز البولي.....

 

576 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذكري في الضفدع الجهاز البولي التناسمي ال(: 12-8)شكل
(. Kent & Carr, 2001عن) 

            
احف  الزو .4
كما تنعدم فيو الغدد بأستثناء , يغطي الزواحف جمد غير نفاذ لمماء 

 (Metanephric)والكمى في الزواحف من النوع البعدي  .حاالت قميمة
كما يختزل فييا  .لكنيا مختمفة في اشكاليا وفصوصيا تبعًا لنوع الزاحف

. عدد الكبيبات واحجاميا
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عمى شكل حامض  تطرح معظم الزواحف فضالتيا النتروجينية 
وىذه الكمية  .اليوريك وىذا يعني بقاء كمية قميمة من الماء مع الفضالت
 .( 13 – 8شكل )  ضرورية لحمل حامض اليوريك الى الحالب ثم المجمع

 مكونا راسباالموجودة  يونات اال  وفي المجمع يرتبط حامض اليوريك مع
. من امالح الصوديوم والبوتاسيوم واالمونيا

 
 
 
 
 
 
 

 Anolis)لجهاز البولي التناسمي الذكري في العظايا منظر بطني ل(: 13-8)شكل

carolinensis) ( عن,(Kent & Carr, 2001. 
 

ويكون المجمع نفسو عضو الرتشاف كمية كبيرة من الماء ولذلك يطرح 
والسالحف تطرح . البول مع مواد الغائط لكن عمى شكل مزيج جاف تقريباً 



 

 

الفصل 

.....................................................................................الثامن

 الجهاز البولي.....

 

578 

لكنيا تطرح اليوريا وحامض  ,في البيئات المائيةل اساس كاالمونيا بش
. اليوريك عندما تكون عمى اليابسة

, ومن قاعدة المقانقي مثانة البولية من المجمع جزئياتشتق ال    
(Allantois) وعمى الرغم من وجود المقانقي في . في جزئيا االخير

 .ات منياالمراحل الجنينية لالفاعي فأن المثانة تكون مفقودة في البالغ
والمثانة البولية تكون نامية بشكل جيد في معظم السحالي والسالحف وىي 

. تفتح في المجمع
ويوجد في بعض السالحف زوج من المثانات االضافية  المتصمة    

وقد تمأل ىذه المثانات  .بالمجمع والتي تستخدم كأعضاء تنفسية اضافية
التربة بغية عمل حفر بالماء الذي تستخدمو أناث السالحف في ترطيب 

 (.14-8و  13-8شكل )لوضع البيض فييا خالل فصل التكاثر 
انيا تشرب ماء  الزواحف البحرية بكونو مالحا و يتصف اكل           

 Salt) ولذلك تقوم الغدد الممحية  .البحر لتعويض فقدان السوائل ايضا

glands  )ن تكون وىذه الغدد يمكن ا .بتخميص الجسم من ىذه االمالح
في بعض ) جرية او مح( في بعض السحالي البحرية ) انفية متخصصة 
او غدد عمى ( في الحيات البحرية ) , او تحت لسانية (السالحف البحرية 

 .سطح المسان كما في بعض انواع التماسيح
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. الجهاز البولي التناسمي في ذكر السمحفاة(: 14-8)شكل
( Kent & Carr, 2001عن ) 
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 الطيور. 5
 

وىي  .(Metanephric)تكون الكمى في الطيور من النوع البعدي  
في الحمام ذات ثالث فصوص تفصميا أخاديد تمر خالليا تفرعات االوردة 

وكمى الحمام ذات كبيبات صغيرة وعدد كبير من  .( 15-8شكل ) الكموية 
رح وىي تقوم بط. ىنمي واسعة جداً ( لفة)وتكون عروة  ,النبيبات البولية
. حامض اليوريك

يبدأ الحالب الذي يكون قصيرًا من الفص الثاني لمكمية وينتيي عند          
والمثانة البولية مفقودة في الطيور كأحد التكيفات لتخفيف الوزن . المجمع

فيي ذات   (Ostrich)ويستثنى من ذلك النعامة , لطيرانوالمساعدة في ا
  .(قادرة عمى الطيران  وىي وكما ىو معروف غير) مثانة بولية 
توجد طيور تعيش في مناطق ينعدم فييا الماء العذب ومن ثم فأنيا         
وقد تكيف لذلك من خالل كمى , البحر ذو التركيز الممحي العالي تأخذ ماء

او من خالل , ممحي مركز يكفي لمتوازن النضوحي تستطيع طرح محمول
(.  16 – 8شكل )  غدد فارزة لمممح توجد عند المحجر واألنف
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. في الطيور الذكري الجهاز البولي التناسمي(: 15-8)شكل
. (Kent & Carr, 2001عن ) 
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( النورس)الطيور البحرية  الغدة الممحية في(: 16-8)شكل
. (Hickman & Roberts, 1996عن )
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 المبائن . 6
 

 .(Metanephric)البالغة من النوع البعدي تكون الكمى في المبائن  
ولكنيا قد تكون ذات سطح , تأخذ شكل حبة الفاصوليا األغمبوىي عمى 

او تكون  ,(17-8شكل ) واإلنسان واألرنبكما في القط والخروف  أممس
. كما في الفقمة والثور والدب أخاديدذات 

وحدة كبيبة ولكل  .ائن عدد كبير من الوحدات الكمويةولمكمية في المب 
 في النبيب الكموي وخصوصًا في عروة وتحدث عممية االرتشاف .كبيرة
(. 18-8شكل ) ىنمي

يتجمع البول في المبائن البيوضة في الحوض الكموي ومنو ينتقل  
اما في المبائن البعدية فأنو يتجمع في المثانة  .بواسطة الحالبين الى المجمع

. ال يحتاج طرحيا الى ماء كثير ثم يطرح الى الخارج بشكل يوريا والتي
وال تقتصر عممية التوازن النضوحي عمى فقدان الماء واألمالح عن  

وعممية الزفير وفقدان بعض , بل يتعدى ذلك الى الغدد العرقية طريق الكمى
حرية الى وتفتقد المبائن الب .بشكل غير محسوس عن طريق الجمدء الما

مما ى بوال يكون تركيزه اعمى كثيرا وتنتج الكل .الغدد الممحية المتخصصة
. ولذلك فمعظم الممح يطرح من خالل الكمى ,ماء البحر ىو عميو في
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( ب)الجهاز البولي التناسمي في ذكر القطة ( أ), الكمية في المبائن(: 17-8)شكل
, الكؤوس  – Calyx (C)تركيب الكمية في المبائن من خالل مقطع جبهي فيها 

Pelvis (P) – حوضال ,Renal Papilla (R)-   حممة بولية .
 (.Kent & Carr, 2001عن )

 

وتمجأ المبائن الصحراوية الى أساليب تكيفية خاصة,  فالجرذ الكنغري      
نما يحصل عميو كناتج عرضي من ايض الكاربوىيدرات  ال يشرب الماء وا 
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أكمو  وتكون الكمى فيو ذات قدرة عالية عمى تركيز الصوديوم من. والدىون 
ويساعد في حفظ . ومن ثم أبراز ىذا العنصر, النباتات الصحراوية القموية

كما تعمل . الماء في ىذا الحيوان وجود عدد قميل جدًا من الغدد العرقية
الموجودة  (Turbinate Bones)العظام األنفية الطويمة والعظام القرنية 

, فضاًل عن  عمى طول التجويف األنفي عمى توفير مساحة سطحية واسعة
 .  تبريد اليواء المطروح وتكثيف البعض اآلخر
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(. Kardong, 1998عن ) وظيفة الكمية في المبائن(: 18-8)شكل           
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التاسع الفصل 
التناسلي  الجهاز

 
 

االهمية والوظيفة . 1 -9
   
المسؤول عن استمرار النوع وبقاءه من ، الجياز يعد الجياز التناسمي 

يفو لموقعو البيئي عمى تك ويعتمد نجاح النوع  .خالل انجاز عممية التكاثر
ان يجب  ى المخاطر التي تتعرض ال األنواعان ف ولذلك .الذي يعيش فيو

فمثال  .ا عددًا مناسبًا يضمن بقاء النوعليبقى منو األفرادتج عددًا كبيرًا من تن
عددًا كبيرًا جدًا من البيوض قد يتجاوز  طرفية التعظم األسماكاغمب  تنتج

ويعود ذلك لكثرة العوامل البيئية في الوسط  .األنواعالمميون بيضة في بعض 
فضاًل عن  البيوض فيبًا التي قد تؤثر سلو األسماكالذي تعيش فيو ىذه 

 ضمان فييا خارجي ويحدث فجائيًا والذي يعني عدم اإلخصابكون 
أكثر اما المبائن التي تستطيع ان تواجو المخاطر  .جميع البيوض إخصاب

وغالبًا ما يتناسب العدد مع عدد  .غيرىا فأنيا تنتج أعدادا اقل بكثير من
.  حميمات الغدد المبنية فييا

ما يتألف الجياز وفي كميو ،ذكر وأنثى ،ات جنسانقريولجميع الف 
.  التناسمي من أعضاء او تراكيب جنسية أساسية وأخرى ثانوية او ممحقة
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 التركيب العام . 2 -9

 

ن من االعضاء او التراكيب يتألف الجياز التناسمي في كال الجنسي
:- آلتيةا
  او التراكيب الجنسية االساسية  األعضاء : والً 

(Primary Sex Organs or Structures) 
تكون عادة مزدوجة وتتمثل وىذه  (Gonads)تشمل المناسل وهي  

في الذكر والتي تنتج الخاليا التناسمية الذكرية المسماة  (Testes)بالخصى 
والتي  ،في االناث (Ovaries)والمبايض  ،(Sperms) بالحيوانات المنوية

. (Ova or Eggs)فة بالبيوض تنتج الخاليا التناسمية االنثوية المعرو
 

او التراكيب الجنسية ال انوية او الممحقة   األعضاء:  انياً 
(Secondary or Accessory Sex Organs or Structures) 

 

لتي تساعد في نقل وا (Genital Ducts)وتتمثل باالقنية التناسمية  
خصاب وىي تفتح الى الخارج في الحيوانات التي يحدث فييا اال .االمشاج

وتتمثل  ،(External Genitalia)داخميًا عبر االعضاء التناسمية الخارجية 
.  في االناث (Vagina)في الذكور والميبل  (Penis)بالقضيب 

 صل ونشوء االعضاء التناسمية . 9-3
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الحدود البطنية لكل  تنشأ المناسل في البداية عمى الحافة الواقعة عمى 
 Genital)التناسمي ( الحافة)لحرف وبشكل ادق من ا ،ةكمية متوسط

Ridge) ضمن الحرف البولي التناسمي (Urogenital Ridge) ( شكل
ن تتثخن الطبقة السطحية لممناسل الى نسيج ظياري مولد يكوٌ  اذ  .(9-1

وىذه الخاليا تنشأ من االديم الباطن لكيس المح . فيما بعد الخاليا الجرثومية
شكل )البدائية في وقت مبكر من النمو الجنيني ثم تنتقل الى الغدة التناسمية 

9-2  .)
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.Kardong, 1998عن )البولي التناسمي ( الحافة)الحرف (: 1-9)شكل 
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. االقنية في الجهاز البولي التناسمي( 1-9)جدول 
 

Ducts of Urogenital System 

   قنية الجهاز البولي التناسمي

ية البديمة التسمالتسمية العامة 
قناة الكمية القديمة  

Archinephric Duct 

 (Pronephric Duct)قناة الكمية االولية  -
 Mesonephricقناة الكمية المتوسطة  -

Duct) ) 

 (Wolffian Duct)قناة وولف  -

 Opisthonepheic)ية قناة الكمية الخمف -

Duct) 

 (Vas deferens)القناة الناقمة لمحيامن  -
قناة مولر 

 (Mullerian Duct) 
 (Oviduct)قناة البيض  -

قناة الكمية البعدية 
(Metanephric 

 (Ureter)الحالب  -
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Duct) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  (.Kardong, 1998عن )التكوين الجنيني لممنسل (: 2-9)شكل             
وقناتا وولف           (Mullerian Ducts)تظير قناتا مولر       

(Wolffian Ducts) في كال  احل مبكرة من النمو الجنينيفي مر
يستغل الجياز التناسمي الذكري نبيبات وقناتي الكميتين . الجنسين
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اما في االجنة االنثوية . المتوسطتين فتختفي قناتا مولر او قد تصبح اثريتين
 فتعطى قناتا مولر، قناتي البيض والرحم، فيما تختفي القناتان الكمويتان

 (.1-9)وجدول ( 3-9شكل ) حد كبير والنبيبات الكموية الى

     عن ) يني لمجهاز التناسمي في جنسي المبائن التكوين الجن(: 3-9)شكل     

Kardong , 1998)                             
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  (Male Genital System)الجهاز التناسمي الذكري . 9-4

 

ف من الخصية التي تتأل: يتكون الجياز التناسمي الذكري من 
، تنشأ من النسيج الظياري الجرثوميمجموعة من نبيبات كثيرة االلتواء 

وىذه النبيبات . (Seminiferous Tubules)تعرف بالنبيبات المنوية 
تنفصل عن بعضيا بواسطة حواجز من نسيج ضام تمتد من الطبقة 

تكون النبيبات . الواقعة فوق المنسل (Tunica Albugina)البيضاء 
يتكون في داخميا ، د اول تمايزىا بشكل حبال صمدة من الخالياالمنوية عن

وتتحول الخاليا المبطنة ليذه النبيبات بعد سمسمة من التغيرات . تجويف
. المعقدة الى حيامن

 لقنواتاما الجزء الثاني من الجياز التناسمي الذكري المتمثل با      
، تين الكمويتين المتوسطتينفأنيا تنشأ من النبيبات والقنا، التناسمية الذكرية

ية ويعرف رب الخصقمولر بأستنثناء جزء اثري يقع  في حين تختفي قناتي
ومن ىنا يرتبط الجياز التناسمي  ،(Testis Appendix)بزائدة الخصية 

 (.4-9شكل ) الذكري مع الجياز االبرازي 
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. (Kardong, 1998عن ) جهاز التناسمي الذكري في االنسانال(: 4-9)شكل 
 

التشريح المقارن لمجهاز التناسمي الذكري . 9-4-1
 

 دائرية الفم (. 1)
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يظير الجياز التناسمي الذكري بشكل عام في ابسط حاالتو في  
وتكون يرقات الجمكي وبالغات  .دائرية الفم مقارنة بالفقريات االخرى
ي اما ف .عضاء تناسمية ذكرية وانثوية معاً االسماك الرخوة خنثية فيي ذات ا
وتمتحم الخصيتان في الذكر لتكونا  .نالجمكي البالغ فالجنسان منفصال

خصية واحدة تمتد عمى طول التجويف الجسمي وتتعمق بواسطة مسراق 
 .(Mesorchium)الخصية 

الناضجة الحيامن حيث تخرج  ،تناسمية ذكرية قنواتليس لدائرية الفم  
خارج عبر الفتحة ومن ثم تمر الى الفي الجرث  الى التجويف البطني 

.  (Genital Pore)التناسمية 
اما في الجمكي فأنيا بعد خروجيا تذىب الى الجيب او المجمع  

والذي يفتح الى الخارج من خالل  (Urogenital Sinus)البولي التناسمي 
 (Urogenital Papilla)فتحة صغيرة تقع عمى قمة حممة بولية تناسمية 

  .(Penis)تمثل القضيب 
 

 االسماك (. 2)

عبارة عن (  5-9شكل ) في االسماك الغضروفية  تكون الخصى 
 Mesonephric)تراكيب بيضوية مزدوجة ترتبط بنبيبات الكمية المتوسطة 

Tubules وىذه النبيبات تكٌون ما يعرف باالقنية الصادرة . االمامية(Vasa 

Efferentia) ومن ثم فانيا تصب في القناة الناقمة لمحيامن ،(Vas 
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Deferens) . تكون القناة الناقمة لمحيامن كثيرة االلتواء، لكن درجة التوائيا
وتتوسع  نيايتيا مكونة حوصمة ، تقل باتجاه الخمف في حين يزداد قطرىا

ومن ىذه الحوصمة ينشأ  ردب بطني . (Seminal Vesicle)منوية 
رج من تفتح القنوات الناقمة الى الخا. (Sperm Sac)يدعى، الكيس المنوي 

 .خالل فتحة تقع عمى قمة الحممة البولية التناسمية
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 وي التناسمي الجهاز القن(  . )التناسمي الذكري في كمب البحر الجهاز(: 5-9)شكل 
 ,Kardong, 1998, Kent & Carrعن ) ي التناسمي الجهاز البول( ب)

2001). 
 
 
 وتتحور الزعنفة. االخصاب في االسماك الغضروفية داخمي 

 (Rhipidion)الحوضية الى تراكيب مدعمة بغضاريف صمبة يطمق عمييا 
يمتد عمى طوليا اخدود تمر من خاللو الحيامن الى جسم االنثى ومن ثم 

ويطمق عمى ىذه التراكيب الماسكات ، فانيا تؤدي وظيفة القضيب
(Claspers) ( 6-9شكل .)

ة تباينًا ضمن ييظير الجياز التناسمي الذكري في األسماك العظم      
وبشكل عام تكون الخصى متطاولة وأقل ارتباطًا بالقناة  .األنواع المختمفة

والسمكة مقوسة الزعنفة  (Sturgeon)ففي الحفش ، الكموية المتوسطة
(Amia) اما  .تمتد االقنية الناقمة عبر الكمية المتوسطة عمى طول الخصية

تمتد من النياية الخمفية فأنيا  (Polypterus)في السمكة متعددة الزعانف 
وتكون . لمخصية لتؤدي الى قناة مفردة تفتح في الجيب البولي التناسمي

. الكميتان والخصيتان في األسماك الرئوية وطرفية التعظم منفصمة تماماً 
ولمقنوات الناقمة في األسماك العظمية منشأ مختمف عن القناتين الكمويتين 
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-9شكل )التشابو مع الفقريات االرقى وبذلك تظير درجة من ، المتوسطتين
 (.8-9و  7
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 عضاء الجماع في ذكور  نواع مختمفة من األسماك الغضروفية (: 6-9)شكل
 (.Kardong, 1998عن ) 

 
 

فً وىعٍه مه االسماك الدهاص الثىلً ( أ) .الدهاص التىاسلً فً رمىس االسماك العظمٍح (:7-9)شنل

( ب), ( Hippocampusوحصان الثحش  ,Protopterusج الشئىٌح االفشٌقٍح السمل)العظمٍح 

 ,Acipenserالحفش )الدهاص القىىي التىاسلً الزمشي فً اوىاع مختلفح مه االسماك العظمٍح 

 (.  Teleostطشفٍح التعظم  ,Polypterusمتعذدج الضعاوف  ,Amiaمقىسح الضعىفح 
  (Kardong, 1998عه )
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وىناك بعض . يكون اإلخصاب خارجي في األسماك العظميةغالبًا ما       
وبعضيا بيوضة ، (الغالبية العظمى) (Oviparous)األسماك تكون بيوضة 

وفي الحالتين . (Viviparous)وأخرى ولودة  (Ovoviviparous)ولودة 
األخيرتين يكون اإلخصاب داخمي، حيث يوجد في ذكور األسماك أعضاء 

فقد تمتد الزعنفة المخرجية الى الخمف ، (Copulatory Organs)جماع 
، وقد توجد (Gonopodium)لتكٌون عضو جماع يعرف بالقدم التناسمي 

  .في بعض االسماك حميمة تناسمية تعمل عمل القضيب
 

 البرمائيات (. 3)

تظير الخصى في البرمائيات تباينًا ضمن المجاميع المختمفة وتتأثر  
تكون الخصى متطاولة وذات  (Apoda)م ففي عديمة األقدا، بشكل الجسم

 (Seminiferous Tubules)جزء منتفخ يحوي كتل من النبيبات المنوية 
وفي البرمائيات المذنبة ومنيا السممندرات . المتصمة بقناة طولية
(Salamanders)  تكون الخصى متطاولة لكنيا أقصر مما ىي عميو في

 اما في. لو حدود متميزة عديمة االقدام وتظير بشكل تركيب متراص ليس
فأن الخصى ( Anura –البرمائيات عديمة الذنب )الضفادع والعالجيم 

(.  9-9شكل )تكون اقصر وتأخذ شكاًل بيضويًا وتكون أكثر امتالءًا   
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 . اوتاج الحٍامه فً خصى االسماك طشفٍح التعظم (:8-9)شنل            
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 .القىاج المىىٌح الىومه ثم تمش . وثٍثاخ الخصٍح تنىن الحٍامه فًخ

Primary Spermatogonia (SGI), تصثح تالتعاقةSecondary 

Spermatogonia (SGII),  ثمPrimary Spermatocytes (SCYI), 

 Secondary Spermatocytes (SCY II), Spermatids (ST)و 

  Sertoli Cells (SC)و  Spermatozoaواخٍشاً حٍمه واضح 

(. Kardong, 1998عه )
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الجهاز البولي التناسمي (  ) .الجهاز التناسمي الذكري في البرمائيات(: 9-9)شكل 

الجهاز البولي التناسمي في ( ب), (Kent & Carr, 2001عن )العمجوم  في ذكر
(. Wischnitzer, 1972عن )  Necturusحفار الطين 

 
وىذه  .كيب ممحقة تمثل االجسام الدىنيةولمخصى في البرمائيات ترا       

ولذكور العالجيم تركيب  .االجسام تتفاوت في الحجم تبعًا لحجم الخصية
يقع بين الخصية واالجسام  (Bidder’s Organ)يعرف بعضو بدر 

ويمكن ان ينمو تحت تأثير االستروجينات ، (9-9شكل )الدىنية
(Oestrogens) ند ازالة الخصية الى مبيض وقناة بيض اثرية وذلك ع .

 ،تتباين االقنية التناسمية الذكرية في المجاميع المختمفة من البرمائيات 
ففي عديمة االقدام ترسل الخصية عددًا من االقنية المستعرضة الصغيرة الى 

وىذه االقنية ترتبط مع النبيبات الكموية  ،(Ipsilateral Kidney)الكمية 
وفي السممندرات فأن االقنية . (Wolffian Duct)التي تدخل قناة وولف 

الناقمة تحمل الحيامن من الخصية الى قناة طولية  تعرف بقناة بدر 
(Bidder’s Canal)،  ويقوم عدد من النبيبات الكموية بربط الخصية بقناة

 (ب)
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وفي بعض البرمائيات عديمة الذنب قد ترتبط االقنية الصادرة مباشرة . وولف
. ط في البعض اآلخر مع قناة بدربينما ترتب ،مع قناة الكمية

تنتقل الحيامن خالل نبيبات الكمية الى قناة وولف ثم تمر الى        
وفي عدد من البرمائيات تخزن الحيامن وقتيًا في حوصمة منوية  .المجمع

وتفرز بطانة المجمع في ذكور البرمائيات  .متوسعة تقع عند منطقة المجمع
.  جاميع من الحيامنالمذنبة مادة جالتينية تحيط بم

خصاب يكون واال، ليس لذكور البرمائيات اعضاء جماع خارجية 
. ، ومن ثم فأنو ليس ىناك حاجة العضاء االقترانخارجي في الالذيميات

، خمي رغم عدم وجود اعضاء االقترانليات قد يكون االخصاب داوفي الذي
يث تنتقل ولكن االقتران يتم من خالل انضغاط المجمعين عمى بعضيما ح

(. 10-9شكل )الحيامن او تمقى اكياس الحيامن التي تمتقط من قبل االنثى 
 



 

 

الفصل 

.....................................................................................التاسع

 الجهاز التىاسلي.

 

603 

عممية الجماع في السممندر اسود البطن                       (:10-9)شكل 
(Desmognathus quadramaculatus)  ( من البرمائيات الذيمية )

(. Kardong, 1998عن )
 
 
 
 الزواحف (. 4)
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الزواحف مزدوجة وىي قد تأخذ مواقع مختمفة تكون الخصى في  
ففي السحالي واالفاعي تقع الخصيتين احدىما  ،ضمن التجويف الجسمي

-8شكل )خمف االخرى اما في السالحف والتماسيح فتكون افضل نموًا 
12 .)

القناة التناسمية  ،تصبح قناة وولف بعد اضمحالل الكمية المتوسطة 
ي طوياًل وكثير االلتواء بحيث يظير بشكل ويصبح جزءىا االمام، الرئيسية

والذي يكون في بعض  (Epididymis)كتمة متشابكة تدعى البربخ 
وفي الكثير من الزواحف  .الزواحف كبيرًا ويظير حتى اكبر من الخصية

شكل )تمتحم القناة الناقمة بالحالب ثم تفتحا في المجمع كجيب بولي تناسمي 
9-11 .)
الزاحف الوحيد الذي ليس لو  (Sphenodon)يعد السفينودون  

فيناك زوج من التراكيب  واألفاعياما السحالي  ،جماع خارجية أعضاء
وفي السالحف والتماسيح يوجد  .(Hemipenes)القضيب  أشباهتدعى 

 األماميعضو او تركيب مفرد يشتق من التثخنات او الحروف في الجدار 
(.  12-9شكل )والبطني لممجمع ويمثل القضيب 
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الجهاز (: 11-9)شكل
البولي التناسمي الذكري 

                    في السحمية
 Anolis 

carolinensis 
 ,Kent & Carr),عن)

2001. 
 
 
 
 
 الطيور(. 5)

وىناك مؤشر ، تكون الخصى في الطيور دائرية او بيضوية الشكل 
وتكون الخصى في الطيور . في كون الخصية اليسرى اكبر من اليمنى

جاجية عاممة طيمة السنة وليس ىناك اختالف واضح في حجميا خالل الد
اما في الطيور األخرى مثل العصافير فأن ليا فصل . الفصول المختمفة
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تكاثر محدد يبمغ فيو حجم الخصية أضعاف حجميا خالل فصل الخمول 
. الجنسي

 



 

 

الفصل 

.....................................................................................التاسع

 الجهاز التىاسلي.

 

607 

اعضاء الجماع في (  ) .اعضاء الجماع في عدد من الزواحف(: 12-9)شكل
( ج) ,Pseudemysالسمحفاة من جنس ( ب) ,Testudoسمحفاة من جنس ال

 (.Kardong, 1998عن )التمساح ( د) ,القاطور
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تنتج الحيامن عادة في الطيور أثناء الميل وعندما تنخفض حرارة       
ومن المحتمل ان تبرد الخصى في الطيور عن ، درجة مئوية 3-2الجسم 

ويكون لزيادة عدد ساعات الضوء في اليوم  .طريق االكياس اليوائية البطنية
. تأثير كبير في التحفيز عمى تكوين الحيامن في العديد من الطيور

 .وبربخاً تؤلف نبيبات الكمية المتوسطة في الطيور اقنية صادرة        
وتكون االجزاء البعيدة في  .ة المتوسطة الى قناة ناقمة ممتفةوتتحول قناة الكمي
طويمة نسبيًا وتؤلف خصمة تدعى ، ي الطيور الصغيرةكل قناة ناقمة ف

في الطيور قرب نيايتيا تتسع القناة الناقمة  .(Glomera)بالمجاميع الكبيبية 
سميكة الجدران تفتح عند  (Ampullary Duct)قناة امبورية  ةكونالخمفية م

-9شكل )في منطقة المجمع كقناة قاذفة  (Urodeum)المسمك البولي 
13) .

وتتم عممية الجماع . والوز والنعام قضيبًا بدائيًا دون بقية الطيورلمبط  
المنتفخ الواسع ضمن مجمع  ذو الشكل المخروطي   بوضع مجمع الذكر

. (14-9شكل )الحيامن  اليو االنثى الذي يكون مقعر رخو حيث تنتقل
 

 المبائن (. 6)

 محاطة بغالف من نسيج رابط، تكون الخصى بيضوية الشكل ممساء 
وخصى المبائن تظير . (Tunica Albugina)قوي يعرف بالطبقة البيضاء 

اختالفًا في الحجم والوزن تبعًا لحجم الجسم رغم ان لمقوارض خصى كبيرة 
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تزن الخصية في االنسان حوالي . نسبيًا وبشكل ال يتناسب مع حجم الجسم
خميًا وكل خصية تقسم دا. كغم 4غم بينما يكون وزنيا في الفيل حوالي  18

الى عدد من الفصوص التي يتألف كل منيا من عدة نبيبات منوية 
(Seminiferous Tubules) ، كثيرة االلتواء ومختمفة الطول ضمن األنواع

أنج  27-12ففي اإلنسان يبمغ معدل طول النبيب الواحد ما بين ، المختمفة
اما في المبائن فيي تصل الى . قدم 750وبطول كمي تقريبي يصل الى 

اطوال تزيد كثيرًا عما في االنسان، ومن ثم فال غرابة ان نجد ان المبائن 
.  تنتج اعدادًا كبيرة من الحيامن
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( ب) ,تركيب الخصية(  . )الجهاز البولي التناسمي الذكري في الطيور(: 13-9)شكل
 .الجهاز التناسمي الذكري في الطيور

 (Kardong, 1998, Kent & Carr, 2001 عن )
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,          (الديك الرومي)التركي (  . )الجماع الخارجية في الطيور  عضاء(: 14-9)كلش
منظر جانبي لمردهات الممفاوية الذي يكون امتالءها ( د) ,البط( ج) ,النعامة( ب)

( Kardong, 1998عن ) .في البط القضيبمسؤواًل عن انتصاب 
ففي المبائن ، تأخذ الخصى مواقع مختمفة ضمن التجويف الجسمي       

وبعض آكمة الحشرات ومعظم عديمة  (Monotremata)وحيدة المسمك 
تبقى الخصى داخل التجويف الجسمي طيمة ، والفيمة (Edentata)االسنان 

اما في الخفافيش . حياة الحيوان وذلك لكون درجة حرارة الجسم واطئة نسبياً 
 ،Otterالـ ومعظم القوارض وبعض آكمة الحشرات وبعض المفترسات مثل 

 (Scrotum)فأن الخصى تنحدر أثناء موسم التناسل الى أكياس الصفن 
، وتنسحب الى الداخل اثناء فترات لتي تمثل امتدادا لمتجويف الجسميا

 (Metatheria)( المبائن البعدية)وفي المبائن االخرى . الخمول الجنسي
اكياس  ، تبقى الخصى طيمة حياة الحيوان داخل(Eutheria)والحقيقية 
حرارة الجسم  عة خارج الجذع وذلك الرتفاع درجةالواق (Scrotum)الصفن 

 (.15-9شكل )
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 (أ)                              

 
 ,Wischnitzerعن ) الجهاز البولي التناسمي الذكري في القطة(  )(: 15-9)شكل

الجهاز ( ج) ,(منظر بطني)الجهاز البولي التناسمي الذكري في االرنب ( ب) ,(1972
. (Kotpal, 1996عن ( )منظر جانبي)البولي التناسمي في االرنب 
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تنشأ االقنية الصادرة من النبيبات الكموية المتوسطة وتتجو بأتجاه  
                     البربخ رأس ة امامية تقع فوق الخصية تعرف بالبربخ الذي يتألف من كتل
(Caput Epididymis)، قمة في الجية الخمفية رز كقناة ناوكتمة اصغر تب

البربخ  ،ن قناة وولفوتكوٌ . (Cauda Epididymis) تعرف بذيل البربخ
                  وتفتح القناة الناقمة باالحميل البروستاتي         .لقناة الناقمة والحويصمة المنويةوا

(Prostatic Urethra) ويحيط . من خالل الجزء الممثل لمقناة القاذفة
يمتد  .(Prostatic Gland)االحميل البروستاتي عادة بغدة البروستات 

ًا يعرف باالحميل بوليًا تناسمياالحميل البروستاتي بأتجاه الخارج مكونًا جيبًا 
.  (Pentic Urethra) القضيبي

ففي احادية  ،المبائن ذات قضيب عمى درجات متباينة في النمو 
وىو يسحب الى ، المسمك يكون القضيب بدائي مماثاًل لقضيب الزواحف

.  منطقة المجمع ليستقر فيو
اما المبائن االخرى فأن القضيب فييا يكون حرًا ومغمفًا بطية جمدية  

وقد ، وحجم القضيب وشكمو يختمف باختالف النوع. (Glans) ةتدعى القمف
-9شكل )كما في قضيب الكمب  (Baculum)يحتوي عمى عظم يدعى 

16 .)
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   (.Kardong. 1998عن )القضيب في الكمب (: 16-9)شكل       
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  (Female Genital System) األن ويالجهاز التناسمي . 9-5

 

ىو عبارة عن كتمة من  يتكون الجياز التناسمي االنثوي من مبيض 
بأحجام مختمفة تبعًا  ضام يغمفة نسيج ظياري جرثومي يحتوي بيضنسيج 

 ةكونة  بطبقة من الخاليا المغذية مكل بيضتحاط  و .لدرجة نموه
 Graafian)اف گردعى بحويصالت حويصالت مبيضية او ما ت

Follicles) ( 18-9 ،17-9شكل  .)
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 (.Kardong, 1998عن )الجهاز التناسمي االن وي في االنسان (: 18-9)شكل
 

فأن الجياز التناسمي االنثوي ال ، از التناسمي الذكريوعمى عكس الجو
يستخدم الجياز القنوي لمكمية المتوسطة وانما يستخدم قناتي مولر 

(Mullerian Ducts) . والقنوات االخيرة  ال تتصل مباشرة بالمبيض اال
ان النياية االمامية لكل منيما تفتح بفميم في التجويف البريتوني عمى مقربة 

فعند تمزق حويصالت ًكراف تنطمق البيوض  بعممية االباضة . ضمن المبي
وتتسع عادة النياية . الفميم مباشرةحيث تنساب من التجويف البريتوني الى 

الخمفية لقناة البيض مكونة تركيبًا يدعى الرحم الذي يظير درجات متفاوتة 
 .من النمو في المجاميع المختمفة من الفقريات
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(. Kardong, 1998عن )تكوين البيوض في الفقريات عممية (: 18-9)شكل
التشريح المقارن لمجهاز التناسمي األن وي . 9-5-1
 دائرية الفم (. 1)

خنثية حيث يمثل الجزء ( Hagfishالجرثيات )الرخوة  األسماكتكون  
وفي  .اما الجزء الخمفي فيمثل الخصية .لممنسل المفرد مبيضاً  األمامي

 األسماكتكون  ينةوفي حاالت مع .زاء فعااًل فقطاألجالغالب يكون احد 
 25-24الرخوة كبيرة نسبيًا إذ يبمغ قطرىا  األسماكوبيضة  .الرخوة عقيمة

. (19-9شكل )مغمفة بغالف متقرن  تكونو .ممم
من  مبيضين منفصمين (Ammocoetes Larva)ليرقة الجمكي       

النمو يختفي المسراق وخالل مراحل . القناة اليضمية بواسطة مسراق ظيري
يمتد عمى طول التجويف ( مبيض)ويمتحم المنسمين ليكونا منساًل واحدًا 

(. 2-9جدول )الجسمي لالنثى البالغة 
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 (.الجرث)الرخوة  األسماكالمبيض في (: 19-9)شكل
   
ويتم التزاوج بأن  .اثر تبني االناث عشًا لوضع البيضوفي فصل التك 

وحالما تخرج  .ث يمتصق مجمعيما معاً يمتف الذكر حول االنثى بحي
ويكون عدد البيوض  .تخصب من قبل الذكرفأنيا البيوض الناضجة 

خالل يوم واحد  تتم االباضة، ومن ثم فأن عممية قميال الخارجة في كل مرة 
  .صيرة تموت االنثىفترة قب وبعد ذلك  .و يومينا
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. الفقريات ذات المبيض المفرد العامل(: 2-9)جدول 
 

تىضٍح سثة وخىد مثٍض واحذ الىىع 

 عذٌمح الفنىك  -1

الجلكي   ( أ)

الجرث  ( ب)

 

التحام المىسليه 

فشل في تكىيه احذ المىاسل  

 األسماك العظمٍح -2

 Perchesالبرش  -أ 

 Pikeالبايل  -ب 

 Stone loach -ج 

 Guppyالكىبي  -د 

 

التحام المىسليه 

التحام المىسليه 

التحام المىسليه 

فشل في تكىيه احذ المىاسل 

 الغضروفيتاألسماك  -3

 Sharkالكىسج  ( أ)

 Scyliorhinus :األجىاش
Pristiophorus 

Carcharhinus 

Galeus 

Mustelus 

Sphyrna 

 القىابع ( ب)

 Urolophus:    األجىاش

Dasyatis        

 

 

     

ضمىر المبيض األيسر         

 

 

     

المبيض األيسر فقط عامالً     

المبيض األيمه مفقىداً     

 السواحف  -4

 ي العمياء األفاع

 

عذم وجىد المبيض وقىاة البيض اليسري 

المبيض األيسر هى العامل في غالبيت الطيىر  الطيىر  -5

 اللبائه -6

مىقار البط  ( أ)

 الخفاش  ( ب)

 Miniopteru:    األجىاش

Rhinolophus 

Tadarida 

 

المبيض األيسر عامل  

 

قذ يكىن األيمه عامل في احذ األوىاع واأليسر عامل في 

آخر  وىع

     
 المبيض األيمه عامل
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Molossus`  

 

 
ال  (Ammocoetes)عن يرقات صغيرة ، تفقس البيوض خالل اسبوعين

لكنيا تظير شبيًا بالرميح ولذلك يطمق عميو احيانًا  ، تشبو االبوين
Ammocoetes branchioles .  ممم  تترك  7وبعد  ان  يصبح  طوليا

ىا، العش ذاىبة الى مناطق رممية من الجداول او االنيار التي نشأت في
(. 20-9شكل )والتي تكون ذات تيار مائي بطئ  

 

 
(. Wischnitzer, 1998عن )يرقة الجمكي (: 20-9)شكل

 
 االسماك (. 2)
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ان تكون مزدوجة فيي اما  ،تظير المبايض تباينًا في االسماك الغضروفية
بينما ، حاالت يكون المبيض االيمن كبيراً وفي بعض ال .او ممتحمة ببعضيا

يوجد  (Elasmobranchii)وفي صفيحية الخياشم . االيسر فييخت
يتعمقان بواسطة مسراق ، مبيضان يقعان في مقدمة التجويف الجسمي

من البيض كبير وىما ينتجان عددًا قمياًل  .(Mesovarium)المبيض 
. كثير المح ،الحجم

قناتي البيض في صفائحية الخياشيم في اقصى الجزء قد تمتحم        
وتتميز قناة  (. 21-9شكل )ليتكون ليما فميم واحد ميدب االمامي منيما 
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                Squalusفي كمب البحر الشائك  األن ويالجهاز التناسمي (: 21-9)شكل 
 (.Kent & Carr, 2001عن )
 

فالجزء االمامي منيا يكون ضيقًا ثم يتسع عند ، البيض الى عدد من االجزاء
التي    (Nidamental Gland)تكون غدة ندامينتل المنتصف تقريبًا لت

اما النصف الثاني لقناة البيض فيتسع . تفرز  القشرة  الجمدية  لمبيوض
ترتبط قناة البيض بجدار . الذي يفتح في المجمع (Uterus)ليكٌون الرحم 

ويظير الرحم في . (Mesotubarium)الجسم الداخمي بمسراق قناة البيض 
باينًا فيو في االنواع البيوضة منيا يكون اصغر مما ىو صفيحية الخياشيم ت

        .(Ovoviviparous)عميو في البيوضة الولودة

تكون المبايض في االسماك العظمية بشكل اكياس مغمقة النياية           
 والمبايض تنتج اعداد كبيرة جدًا من البيوض في(. 22-9شكل )االمامية 

. بيوضة ولودةالغالب ولو ان بعضًا منيا 
تتصل قناتا البيض في األسماك العظمية بالمبيضين وتمتحمان عند الجية  

وفي األسماك طرفية التعظم فأنيا . الخمفية ثم تفتحان خارجًا بفتحة منفردة
وفي األسماك . تتكون مباشرة من طيات بريتونية وال تشتقان من قناتي مولر

ريتوني بواسطة فميم قمعي الشكل الرئوية تفتح قناتا البيض في التجويف الب
 .لكنيما تمتحمان في الخمف لتفتحا في المجمع بفتحة مفردة
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السمنح الشئىٌح االفشٌقٍح ( أ. )الدهاص الثىلً التىاسلً االوثىي فً االسماك العظمٍح(: 22-9)شنل

(Protopterus), (ب ) السمنح مقىسح الضعىفح(Amia),  ( عهKardong, 1998.) 
 

 البرمائيات  (.3) 

ويتأثر شكميا بشكل  ،تكون المبايض في البرمائيات كيسية الشكل 
وفي الذيميات  ،ففي البرمائيات عديمة االقدام تكون طويمة وضيقة، الجسم

اما في الضفادع والعالجيم فتكون المبايض متراصة كبيرة . تكون اقصر
في الحجم  وتمحق بالمبايض في البرمائيات أجسام دىنية تتباين. الحجم

ففي عديمة األقدام تقع عمى الحافة الجانبية ، ضمن المجاميع المختمفة
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وفي الذيميات تكون اسطوانية الشكل وتقع موازية لمحافة الوسطية  .لممبيض
وفي جميع  .اما في الضفادع والعالجيم فتقع امام المبيض .لممبيض

ن لمغذاء وىي تعتبر مخاز .الحاالت يقل حجميا مع زيادة حجم البيوض
(. 23-9شكل )الذي يستخدم عند الحاجة 

تمتقط البيوض الناضجة عندما تخرج من المبيض من قبل فتحة قناة         
 .ىا بأتجاه الفوىةالتي تكون ذات بطانة ميدبة تتحرك اىداب( الفميم)البيض 

بأن جدارىا يكون متثخن في النصف االمامي ويحوي غدد  وتمتاز القناة
اما الجزء الخمفي منيا والذي يكون  .التينية تغطي البيوضتفرز مادة جي

ويحمل  .متسعًا فيستعمل كمخزن وقتي لمبيوض قبل طرحيا الى الخارج
الصغير النامي في بعض البرمائيات عديمة االطراف في قناتي البيض 

.  خالل المراحل المبكرة من النمو
اص اشعة ان المون االسود لبيوض البرمائيات يمكنيا من امتص 

ومن المحتمل ان تساىم المادة الجيالتينية التي تغمف البيوض في ، الشمس
اضافة الى توفير الحماية لمبيوض من العوامل  ،التقميل من فقدان الحرارة

. المختمفة
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.  الجهاز البولي التناسمي في اناث البرمائيات(: 23-9)شكل

(. Kardong, 1998عن ) . السممندر( ب), الضفدع(  )
 

 الزواحف(. 4)

 .(24-9شكل ) يتأثر المبيض في الزواحف بشكل الجسم ايضاً  
وذلك خالفًا لما في  ،وبشكل عام فأنو يحتوي بيوض كبيرة الحجم كثيرة المح

.  البرمائيات
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السمحفاة ( ب)
 

في السفينودون (  . )الجهاز البولي التناسمي االن وي في الزواحف(: 24-9)شكل
(Sphenodom), (ب ) في السمحفاةTrionyx euphraticus 
 (.Kent & Carr, 2001عن )

 

Trionyx (ب) 
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فعند مرور ، تكون قناة البيض في الزواحف متخصصة وذات جدران غدية 
البيضة من خالل الفميم تحاط بااللبومين الذي يفرز من جدران الجزء 

. (Shell Membrane)ثم يضاف غالف البيضة ، االمامي لقناة البيض
القشرة الكمسية في الجزء الخمفي من قناة البيض، والذي يمثل فيما تضاف 

وعمومًا يميل الجانب االيمن من قناة . (Shell Gland)الغدة القشرية 
. البيض الن يكون اكبر من االيسر

تخصب بيوض الزواحف داخميًا في النياية العميا لقناة البيض قبل  
ىناك بعض االفاعي ولكن ، واغمب الزواحف بيوضة. اضافة االلبومين

وفي مثل ىذه الحاالت يكون جدار قناة البيض ، ولودة -تكون بيوضة
المالمس لالغشية خارج الجنينية لمكائن الصغير متخصصًا الى سخد 

.  بدائي
 

 الطيور (. 5)

اما المبيض ، األيسرتمتمك غالبية الطيور مبيضًا فعااًل واحدًا ىو  
والمبيض في الطيور يحوي . اب مبيضانولمصقر والعق .فيكون اثرياً  األيمن

.  تمثل اكبر خمية معروفة ، وكل بيضةبيوضًا كبيرة
: الى خمسة اجزاء ىي( 25-9شكل)تتميز قناة البيض اليسرى  

  (Infundibulum)ىدب القمع الم -أ 
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، ويضاف (Rugous Segment or Magnum)القطعة المجعدة  -ب 
 . من جدرانيا االلبومين الى البيضة

، وتضاف في ىذا الجزء اغشية البيضة، (Isthmus)البرزخ  -ج 
 .الداخمي والخارجي

وفي ىذا ، (Uterus)او الرحم  (Shell Gland)الغدة القشرية  -د 
 . الجزء تضاف القشرة الكمسية لمبيضة

. Vagina))الميبل  -هـ    
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 (.طيورقناة البيض اليسرى في ال)الجهاز التناسمي االن وي (: 25-9)شكل         

 
 المبائن (. 6) 

مبايض وبيوض  (Monotremata)تمتمك المبائن وحيدة المسمك  
عمى  (Platypus)فمنقار البط  ،تشابو ما موجود في الزواحف والطيور

وقناة بيض يسرى تفتح في ، سبيل المثال لو مبيض واحد ىو االيسر
.  المجمع االحميل حيث يتكون الجيب البولي التناسمي الذي يفتح بدوره في

تمتاز المبائن البعدية والمبائن الحقيقية بكون مبايضيا وبيوضيا  
. ويتألف المبيض من قشرة خارجية ولب داخمي .و مجيريةصغيرة جدًا ا

اف گرجريبات او حويصالت  ضمنوالبيوض تتكون في القشرة 
(Graffian Follicles).  

السائل  ينشق جدار الجريبة عندما تنضج البيضة حيث تخرج مع 
اف الممزقة الى جسم گر ثم تنمو جريبة، الجريبي متجية بأتجاه قناة البيض

ن عضو افرازي اصم يفرز ىرمون يكوٌ  (Corpus Luteum)اصفر 
.  (Progesteron)البروجيسترون 

 Mullerian)تشتق قناتا البيض في المبائن من قناتي مولر  

Ducts). شكل ) المختمفة من المبائن تظير ثباتًا في المجاميع ىذه القنواتو
ومتسعتان عند ، وحيدة المسمك تكونان طويمتانففي ، (9-27  ،9-26
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فيما ، نيايتيما الخمفية لتكونا رحمين يفتحا في الجيب البولي التناسمي مباشرة
.  يتفرع الميبل الى شعبتين

 

 

.  قناة البيض في المبائن البعدية(: 26-9)شكل
  (Kangaroo)في الكنغر ( ب) ,(Opossum)في االوبوسوم (  )

 (Kardong, 1998عن )
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اما في المبائن الحقيقية فتتميز قناة البيض الى جزء امامي رقيق يعرف، 
، (Fallopian Tube)بأنبوب فالوب 

وجزء خمفي ىو الرحم الذي يفتح في 
. الميبل

الجهاز البولي التناسمي (: 27-9)شكل
 ,Wischnitzerعن )القطة ( )االن وي في 

 ( ج) ,(منظر بطني)االرنب ( ب) ,(1972
. (Kotpal, 1996عن ( ) منظر جانبي)االرنب 
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الرحم في المبائن    نواع
 أنواعتظير قناة البيض في المبائن تنوعًا شكميًا من خالل وجود  

:  لمرحم وكاالتي
 

  (Duplex Uterus)الرحم ال نائي  -  

رض والفيمة وبعض يوجد مثل ىذا الرحم في العديد من القوا 
الرحم في  أنواعابسط  وىو يمثل .(Ardvark) األرضالخفافيش وخنزير 

الرحمان منفصالن كميًا ويفتحان بصورة  وفيو يكون  .المبائن الحقيقية
  .(أ28-9شكل )منفصمة في الميبل المفرد 

  (Bipartite Uterus)الرحم  نائي التفرع  -ب 

بعض لخنازير والمواشي ويوجد ىذا النوع في معظم المفترسات وا 
وفيو يتصل الرحمان في مؤخرتيا ليفتحا في  .القوارض والقميل من الخفافيش

 .(ب28-9شكل )الميبل بفتحة مشتركة 

  (Bicornuate Uterus)الرحم  نائي القرن  -ج 

يوجد الرحم ثنائي القرن في الخرفان والحيتان وآكمة الحشرات ومعظم  
وىو يظير درجة التحام  .ن المواشيبعض المفترسات وعدد مالخفافيش و

. (ج28-9شكل ) في الميبل بفتحة مشتركة نيفتحاالذين  اكبر لمرحمين
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  (Simples Uterus)الرحم البسيط  -د

يوجد ىذا النوع في القردة واإلنسان وفيو يمتحم الرحمان كميُا ليفتحا في 
(. د28-9شكل ( )مشتركة)الميبل بفتحة واحدة 
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 الشحم ثىائً( ب),  (Duplex Uterus)الشحم الثىائً ( أ. )اوىاع الشحم فً اللثائه (:28-9)الشنل

الشحم ( د), (Bicornuate Uterus)الشحم ثىائً القشن ( ج), (Biparatite Uterus)التفشع 

  (.Kardong, 1998عه ) (Simplex Uterus)الثسٍط 
الخن ية في الفقريات . 9-6

 (Hermaphroditism in Vertebrates)  
 

يطمق مصطمح الخنثية عمى الحاالت التي يكون فييا الفرد حاويًا  
وىذه الظاىرة ليست باألمر الغريب  .األعضاء التناسمية لكال الجنسين عمى

في الفقريات الواطئة اال انيا تقل بالتقدم في سمم التطور ضمن مجاميع 
األول  :ناثام ىناك نوعين متميزين من الخوبشكل ع. الفقريات المختمفة

وفي ىذه الحالة  .(True Hermaphroditism)يعرف بالخنثية الحقيقية 
بشكل مبايض وخصى ، مناسل كال الجنسين اويًا عمىيكون الفرد ح

بالـ  يب يحوي عناصر كال الجنسين ويعرفاو بشكل ترك، منفصمة
(Ovotestis) .    اما النوع الثاني فيعرف بالخنثية الكاذبة
                            (False or Pseudohermaphroditism).  

ولكن أعضاءه التناسمية  ،وفي ىذه الحالة يحمل الفرد مناسل لجنس واحد
. الخارجية وصفاتو المظيرية الثانوية تظير شبيًا كبيرًا بالجنس اآلخر

األولى خصوصًا تحصل ظاىرة الخنثية نتيجة لخمل في مراحل النمو  
. اسمية الذكرية واألنثوية ليا نفس المنشأ الجنينيوان األعضاء التن
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مقارنة لمخن ية في الفقريات المختمفة . 9-6-1
 

 دائرية الفم (. 1)

يقية حيث ينمو حالة خنثية حق (Hagfish)تظير في الجرث 
وىذا المنسل يتكون من قسم امامي يمثل المبيض  .المنسل االيسر فقط

وفي  .ولكن احدىما فقط يكون عامالً  ،خصيةوآخر خمفي يمثل بنسيج ال
حاالت معينة قد يكون نفس الحيوان في فصل ما ذكرًا وفي الفصل اآلخر 

 Protandrous) الخنثية المذكرة ومثل ىذه الحالة تدعى .انثى

Hermaphroditism) .
فيو يكون عادة منفصل االجناس ولكنو قد ( الالمبري)اما الجمكي 

تكون  (Ammocoetes)ة خصوصًا وان يرقتو يظير بعض ادلة الخنثي
. خنثية المناسل
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 األسماك  (.2)

وقد لوحظت في ، الخنثية في األسماك بشكل عام قميمة الحصول
 (Cod)والقد  (Herring)طرفية التعظم مثل اسماك الرنكة  األسماكبعض 

لوحظ انيا ذات مبيض  أخرى أنواعوفي  .وغيرىا (Mackerel)واالسقمري 
.  في جانب وخصية في الجانب اآلخر

خنثيا  Sea Basses (Scriba Serranus)ويعتبر الباس البحري 
وقد  .وقد لوحظ انو يستطيع تخصيب بيوضة بنفسو ،في الظروف االعتيادية

سجمت حاالت االنقالب الجنسي الحقيقي في العديد من االسماك طرفية 
فقد لوحظ  ،(Minnows)التعظم ومن بينيا سمك البطريخ صغير الحجم 

. ان االنثى المسنة غالبًا ما تصبح ذكرًا فعاالً 
 

 البرمائيات (. 3)

لقد سجمت بعض حاالت االنقالب الجنسي خالل التجارب المختبرية 
 Bidder’s)ويعتبر وجود عضو بدر . التي اجريت عمى البرمائيات
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Organ) ن نثية كامنة حيث ان من الممكن افي ذكور العالجيم حالة خ
. ينمو ىذا العضو الى مبيض عامل

 

 الطيور(. 4)

فقد لوحظ ، من خالل التجارب المختبرية التي اجريت عمى الطيور
انو عند استئصال المبيض االيسر الفعال لمدجاجة فأن الجزء االيمن االثري 

وتظير الدجاجة صفات مظيرية ، من الجياز التناسمي ينمو الى خصية
يشيا شبييا بريش الديك كما تظير سموكا خارجية مغايرة حيث يكون ر

ولكن لم يسجل ان مثل ىذه الحالة تمكن الحيوان من  ،مماثاًل لسموك الديك
سجمت حالة واحدة لدجاجة باضت عدة مرات ثم  وقد .انتاج حيامن فعالة

. أصبحت ديكًا فعااًل تزاوج مع دجاجة اخرى وأنتج فراخاً 
فقد سجمت عدة  ،الطيور وىناك بعض الحاالت االخرى لمخنثية في

يكون فييا  (European Finches)حاالت لبعض العصافير االوربية 
والنصف اآلخر  ،نصف العصفور انثى لو ريش االنثى ويحتوي عمى مبيض

ويحتوي عمى خصية لكن احدىما فقط ىو الذي يكون ، ذكرًا ولو ريش الذكر
  . عامالً 

 

المبائن (. 5)
المبائن نادرة الحصول وقد سجمت بعض تعتبر الخنثية الحقيقية في 
ففي الخنازير سجمت الخنثية بنسبة ، حاالت الحنثية الحقيقية في المبائن
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سجمت حالة  (Syrian Hamster)وفي حيوان اليامستر  .فرد 100000:1
حيث كان الحيوان يمتمك  (Gynandromorphs)من الخنثية المعروفة 

وفي . وأنثوية في الجانب األيسر أعضاء تناسمية ذكرية في الجانب األيمن
اإلنسان تشير المراجع الطبية إلى وجود عدد من حاالت الخنثية الحقيقية 

 . ولكن لم يسجل ان نفس الفرد يستطيع ان ينتج البيوض والحيامن
والخنثية الكاذبة موجودة في المبائن ومنيا اإلنسان لكنيا تكون أكثر  

فقد يحصل في الذكور أثناء النمو . اإلناث ىا فيشيوعًا في الذكور من
الجنيني ان ال تنزل الخصية لتستقر في كيس الصفن وفي ىذه الحالة سوف 

ويبدو  (Clitoris)م البظر خاما في اإلناث فقد يتض ،يكون الفرد عقيماً 
الى ظيور الصفات الثانوية لمذكر  إضافةالذكرية ىذا  لألعضاءمماثاًل 

.  كالشعر والصوت الخشن
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الخامس الفصل 
الجهاز العضلي  

 

  
االهمية والوظيفة . 5-1
أال وىي  ,يرتبط مفيوم الجياز العضمي بأحدى ميزات عالم الحيوان 

ومن ثم فأن  ,وحركة التنقل مقترنة بتقمص العضالت. القدرة عمى التنقل
بل  ,النسيج العضمي نسيج متخصص مسؤول عن حركة اعضاء الجسم

ويقوم الجياز . ل ارتباطو بالجياز الييكميوحركة الجسم ككل من خال
العضمي باالضافة الى الوظيفة الرئيسية لو وىي التقمص واالنبساط 

بالمحافظة عمى درجة حرارة الجسم في الحيوانات ثابتة درجة الحرارة من 
كذلك توزيع وزن الجسم وتحديد  ,خالل تمدد وتقمص جدران االوعية الدموية

.  ض االحشاءمحيطو والمحافظة عمى بع
, فاحيانا يشير الى لو اكثر من معنى(  Muscle)ومصطمح العضمة       

الخاليا ) , واحيانا الى العضو ككل ( Muscle tissue)النسيج العضمي 
  (.العضمية والنسيج الرابط واالوعية الدموية واالعصاب المزودة 

 

  منشأ العضالت . 5-2
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 أقسام     ثالث  إلىالجنينية المبكرة يتمايز االديم المتوسط في المرحمة  
  :ىي رئيسية
من االديم  القسم الظيري الجانبيوىي  (Epimere) القسيمة العميا .1

  :( 1-5شكل )  وتتمايز الى المتوسط
الجمد  أدمة تساىم في تكوين (Dermatome)صفيحة أدمية  .أ 

.  وبعض العضالت الممساء
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 ( أ)  

 (ب )  

( ج )  
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وحركة الخاليا وتكوين العضالت  ات الجرثومية تمايز الطبق(: 1-5)شكل 
 (Kardong, 1998 ,عن) في الفقريات 

تؤلف مع القسيمة السفمى مصدر  (Myotome)صفيحة عضمية   .ب 
 .غالبية عضالت الجسم

ويتكون من خالياىا  (Sclerotome)صفيحة ىيكمية او صمبة   .ج 
. العمود الفقري

عضاء االبرازية وتنشأ منيا اال (Mesomere)القسيمة المتوسطة  .2
 . والتناسمية

طبقة ترتبط  :وتنشطر الى طبقتين (Hypomere)القسيمة السفمى . 3
, واخرى (Somatopleure)مع االديم الظاىر مكونة الجنب الجسمي 

الى الداخل تحيط باالديم الباطن مكونة الجنب االحشائي 
(Splanchnopleure)  ويقع ما بينيما تجويف الجسم الحقيقي

(Coelom) .
 المتواجدة تنشأ من طبقة االديم المتوسط الحشوي العضالت الممساء         

اضافة الى عضمة القمب وبعض العضالت  ,في جدار القناة اليضمية
ن القطع العضمية الواقعة وتكوّو . لمحبميات المائية( الخيشومية) الغمصمية 

 Axial)خمف الرأس والبمعوم الكثير من عضالت الجسم المحورية 

Muscles)     . 
 

  أنواع العضالت . 3  -5
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:  ىي( 2-5شكل )تتميز العضالت الى ثالثة انواع  
 ,مغزلية الشكل ,ال أرادية (Smooth Muscles)عضالت ممساء  .1

توجد العضالت الممساء في  .وذات نواة مركزية واحدة ,غير مخططة
 .القناة اليضمية والقناة التنفسية واالوعية الدموية

 Skeletal)او ىيكمية  ,(Striated Muscles)مخططة  عضالت .2

Muscles): مخططة  ,عديدة النوى ,وىي عضالت ارادية اسطوانية
المظير يحيط بأليافيا من الخارج غالف عضمي 

وىي تشكل ما يعرف بالجياز العضمي ,  (Epimysium)خارجي
  .(Skeletal Muscle System)الييكمي 

 

وىي  :(Cardiac Muscles)قمبية عضالت مخططة ال ارادية او  .3
توجد في القمب . متفرعة ,احادية النواة ,مخططةعضالت ال ارادية 

فعند  ,تتباين العضالت في شكميا. الرئيسة الدموية وبداية االوعية
  تجمع االلياف بشكل متوازي فأنيا تكون ذات شكل اسطواني

(Cylindrical Shaped)  تدخل واذا ما تدببت احدى النيايتين ل
مثل عضالت  (Tear drop)الييكل فأنيا تكون بشكل الدمعة 

وقد  .(Spindle Shaped)وقد تكون ذات شكل مغزلي  .الفخذ
العضالت ) (Sheets)صفائح  تنتشر بعض العضالت بشكل

مسطحة في احدى نيايتييا ومتجمعة في النياية تكون البطنية 
 .الكتفت مثل عضال (Fan Shaped)( مروحية الشكل)االخرى 
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       ,(Smooth Muscles)العضالت الممساء ( أ) .أنواع العضالت(: 2-5)شكل 
العضالت القمبية            ( ج) ,(Skeletal Muscles)العضالت الهيكمية ( ب)

(Cardiac Muscles) .
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كما  sphere)-(Hollowوقد تترتب ألياف العضمة عمى ىيئة كرة مجوفة 
. في عضالت المعدة والرحم 

قد تتصل العضمة بالييكل مباشرة حيث يستمر النسيج الضام 
 Muscleاو المفافة العضمية  Epimysiumالغالف الخارجي )المحيط بيا 

Fascia  )دما ال تتصل بصورة وعن .مع النسيج الضام المحيط بالعظام
كما تقوم  .(Tendons)عن طريق االوتار ( الييكل)رتبط بو مباشرة فأنيا ت

مما في  اقل انتظاماً )المكونة من ألياف كوالجينية  (Ligaments)االربطة 
يطمق عمى الوتر و. ربط العظام مع بعضياوألياف صفراء ب, (االوتار

 ويسمى ,(Aponeurosis)الصفاق  ,الشريطي الشكل المسطح والعريض
المفافة  ,النسيج الرقيق الذي يربط عضمة بأخرى او عضمة بالجمد

(Fascia) .
وقع اتصال العضمة الثابت وغير القابل لمحركة بأنو يشار الى م

  فيعرف الييكل   بأحد اجزاء  اما طرف االرتباط ,(Origin)اصل العضمة 
في حالة وجود اكثر من اصل فأن ىذه و(Insertion)  غرزبالمندغم او المن

المتعددة المرتبة  وتعرف نقاط المنغرز .(Heads)تعرف بالرؤوس  االصول
والحواجز ما بين العضمة بالخطوط  (Slips)  لة ما بالشرائحليًا لعضتعق

(Lines).  ويسمى الجزء المنتفخ من العضمة بالبطن(Belly),  والتي قد
(. 3-5شكل ()مثالً  Digastricثنائية البطن )تكون واحدة او اكثر 

: تصنف العضالت عمى اسس مختمفة مثل
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. بيضاءالمون اذ توجد عضالت حمراء  واخرى   –ا 
 المحركة لمعظام او (  Somatic) , فيناك الجسمية الموقع  – 2      

المسيطرة عمى (  Visceral), وىناك االحشائية الغضاريف
. نشاط االعضاء واالوعية الدموية

. السيطرة العصبية الى ارادية وال ارادية – 3      
. المظير المجيري الى مخططة وغير مخططة – 4      
 ىناك بعض العضالت تنشأ من النسيج, فنشا الجنينيالم – 5      

  .او االديم المتوسطالميزنكيمي 
واحد ىذه االساليب يكون  ,ىناك اكثر من اسموب لتسمية العضالتو

بتسمية العضمة من خالل كممة مركبة تشتمل عمى المنشأ ومن ثم المندغم 
والقصية الدرقية  (Sternohyoid)مثل القصية الالمية 
(Sternothyroid)  والعانية الفخذية(Pubofemoralis) . وقد تسمى

. (Biceps)او ثنائية الرأس  (Serratus)العضمة تبعًا لشكميا مثل المسننة 
او  (Rectus)وتسمى العضمة حسب اتجاه االلياف فييا مثل المستقيمة 

. (Oblique)المائمة 
وىناك من العضالت ما تسمى حسب موقعيا مثل الصدغية  

(Temporalis) , او الصدرية(Pectoralis) , او حسب العمق في
او االمامية  (Deep)او العميقة  (Superficial)كالسطحية ,  الجسم
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(Anterior)  او الخمفية(Posterior) . وىناك تسمية عمى اساس حجم
. (Minor)او الصغيرة  (Major)العضمة مثل الكبيرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .الهيكميةأجزاء العضمة (: 3-5)شكل 
. انبساط وتمدد العضمة( ب) ,انثناء العضمة( أ)

 

وتبعًا لطبيعة ىذه  .والعضالت الييكمية تقوم بوظائف متعددة
: الوظائف فأنيا تسمى
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ف او حني احد وتميل الى ثني طر :(Flexor) المثنية .أ
. اآلخر اجزائو نحو الجزء

وىي تميل لجعل الطرف او احد  :(Extensor)الباسطة  .ب
 .االجزاء المكونة لو مستقيماً 

وتقوم بسحب الجزء بعيدًا عن  :(Abductor)المبعدة  .ج
 .الخط الوسطي او الجزء او الطرف المجاور

وتقوم بسحب الجزء نحو الخط  :(Adductor)ربة المق .د
 . الوسطي او الجزء او الطرف المجاور

زء حول محوره, وتقوم بتدوير الج :(Rotator)المدورة  .ه
اذا دورت (  Supinator), الباطحة طمق عمى العضمةوي

ذا دورتو نحو االسفل , اما احو االعمىكف اليد او القدم ن
  .( Pronator), العضمة الكابة فيطمق عمييا

وتقوم برفع الجزء كما في حالة  :(Elevator)الرافعة  .ز
 .غمق الفم برفع الفك السفمي

لجزء كما في وتقوم بخفض ا :(Depressor)الخافظة  .ح
 .حالة الفك السفمي لفتح الفم

وتقوم بسحب  :(Constrictor)المضيقة او القابضة  .ط
وعندما تحيط المضيقة بفتحة  .معًا او تقميص الجزء األجزاء

 . (Sphincter)عاصرة مثل الفم والمخرج فأنيا تسمى بالما 
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يؤدي تقمص مثل ىذه العضمة (  Protractor)المطيمة  .ي
وعمى العكس منيا  .الجزء من قاعدتو , مثل المسانالى بروز 

. ( Retractor) تكون الكامشة 
 
 

العضالت الخيشومية المعقمة  . 4 -5
                 (Branchiomeric Musculature)                    

لمتوسط الحشوي لممنطقة تنشأ العضالت الخيشومية المعقمة من االديم ا     
وفي اجنة . في االسماك البالغة ترفع الفك االسفل وتخفضو وىي .البمعومية

 ,المحيطة بالبمعوم (mesenchyma) ن المحمة المتوسطةوٌ المبائن تك
تنشأ من  وىذه العضالت. (Mandibular Muscles)عضالت المضغ 

القوس البمعومي االول وتتزود بالعصب القحفي الخامس او الثالثي التوأمي 
(Trigeminal Nerve).  اما عضالت الوجو(Facial Muscles), 

فتنشأ من القوس البمعومي الثاني وتتزود بالعصب القحفي السابع او 
ومن القوس البمعومي الثالث تنشأ  .(Facial Nerve)العصب الوجيي 

وتتزود  (Stylopharyngeal Muscles)العضالت االبرية البمعومية  
 Glossopharyngeal)مي بالعصب القحفي التاسع او المساني البمعو

Nerve)    .
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 الحنجرية أما القوس البمعومي الرابع فتنشأ منو العضالت البمعومية 
(Pharyngolaryngeal Muscles)  التي تتزود بالعصب القحفي العاشر

.  (Vagus Nerve)او العصب التائو 
 وتنشأ خمف القوس البمعومي الرابع مجموعة عضالت متمثمة 

تتزود بالعصب التي و ,(Trapezius Series)ة المنحرفة بالسمسمة المربع
 ماك,   (Accessory Nerve)القحفي الحادي عشر او العصب االضافي 

عضالت المسان والعضالت  نوالتي تكوً تنشأ القطع العضمية القفوية االربعة 
وىذه تتزود بالعصب القحفي الثاني عشر او العصب تحت  .تحت المسانية

   . (Hypoglossal Nerve)المساني 
 

  (Eye Muscles)عضالت العين . 5 -5
تنشأ من ترتبط بالعين في الفقريات ستة عضالت عينية خارجية  

تقوم اربعة , جدران محجر العين وتندغم عمى السطح الخارجي لكرة العين
  :ىي و ( 4 – 5شكل )  العين حول المحور العمودي لمرأس منيا بتدوير

, Superior Rectusالمستقيمة العموية )االربعة العضالت المستقيمة 
 Lateralالمستقيمة الجانبية , Inferior Rectusالمستقيمة السفمية 

Rectus  والمستقيمة الوسطىMedial Rectus  .) فيما تقوم االثنتان
وىذه العضالت . المتبقيتان بتدوير العين حول المحور المستعرض لمرأس
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والمائمة السفمية  Superior Obliqueة العضمة المائمة العموي, ىي
Inferior Oblique  .

 

منظر ظهري لعضالت العين خارجية المنشأ في كمب البحر كنموذج  .(4-5)شكل 
 (.Kardong, 1998عن )لمفقريات 

 

 التشريح المقارن لمعضالت في الفقريات المختمفة . 5-6
 دائرية الفم(. 1)  
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 ريالالمب ب خصوصًا فيبسيط التركيجياز الجياز العضمي  
مائمة الترتيب  (Myotomes)فيو يتكون من قطع عضمية  (الجمكي)

 (Myomere)تساىم في تكوين قسيمة عضمية , ومتجية نحو الخمف
وىذه  .فيما تمتد أليافيا بشكل طولي من االمام نحو الخمف ,واحدة

ياف تندغم في حواجز من نسيج ضام تقع بين القطع العضمية لأال
والى  .(5-5شكل ) (Myosepta)اقبة تعرف بالحواجز العضمية المتع

الجية البطنية من المنطقة الغمصمية توجد عضالت بدائية تحت 
طنية اصميا من البروزات الب (Hypobranchial Muscles)غمصمية 

وىناك عضالت محورة مرافقة لمفم  .لمقطع العضمية خمف الغمصمية
كما انيا  ,ري عنيا في الجرثبالمتخصص والمسان تختمف في الالم

اما عضالت المواحق  .ليست مناظرة لمعضالت في الفقريات العميا
 .  فتكون معدومة

 

االسماك  (. 2)
في دائريات  ىي عميو اكثر تطورًا مما تكون العضالت في االسماك

تتميز العضالت المحورية بكونيا عضالت قوية تمتد من الجمجمة . الفم
مكون من  (Lateral Septum)م بحاجز جانبي وىي تقس .حتى الذيل

 Epaxial)عضالت فوق محورية  :الى  ألياف من نسيج ضام

Muscles)  واخرى تحت محورية(Hypaxial Muscles) . وىذه
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تفصل بعضيا عن بعض حواجز من نسيج , ومرتبطة قطعياً  العضالت
  -5شكل ) Myocommataتدعى  ,)٤)تتخذ شكل الرقم  ضام قوي

ياف كل قسيمة عضمية تنشأ عمى احد الحواجز العضمية وتندغم وأل(. 5
.  في الحاجز الذي يميو
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نبي منظر جا( ب) ,في الجلكي ( أ).العضالت المحورية في االسماك(: 5-5)شكل 

عن )التعظم مقطع مستعرض في جسم سمكة طرفية ( ج) ,لسمكة طرفية التعظم

Kardong, 1998.) 

 
 

حورية في االسماك الى حزمتين اوثالث تتميز العضالت فوق الم  
بينما تتميز تحت المحورية الى حزمتين  ,ظيرية الموقع طولية االتجاه

 .(5-5شكل )احدىما تحت الخط الجانبي واالخرى الى االسفل منيا 
وترتبط , وتكون االولى في كمب البحر داكنة اكثر من بقية العضالت

, و تأخذ أليافيا (Scapular Process)من االمام بالبروز الموحي 
اما الى  .الواقعة الى االمام من الزعانف الحوضية  مسارًا مائاًل قميالً 

وترتبط الحزمة  .الخمف من ىذه الزعانف فأنيا تصبح افقية االتجاه
ويكون مسار أليافيا مائاًل في االتجاه , الثانية من االمام بحزام الكتف

ضمية في كال الجانبين عن وتنفصل القسيمات الع. االمامي البطني
 Linea)بعضيما بشريط طولي بطني الموقع يدعى بالخط االبيض 

Alba) .
وتنمو االجزاء البطنية من بعض القطع العضمية خمف المنطقة         

باالتجاه البطني االمامي مكونة العضالت تحت ( الخيشومية)الغمصمية 
الت تعصب وىذه العض .(Hypobranchial Muscles)الخيشومية 

. بأعصاب شوكية دليل عمى اصميا
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تثبت االحزمة في االسماك عن طريق العضالت المحورية والتي 
تصبح عضالت فوق وتحت محورية متخصصة حيث ترسل اجزاء نحو 

تنقسم عضالت . الزعانف لمعمل عمى تحريكيا في االتجاىات المختمفة
سطات كتمة ظيرية من البا :المواحق المرتبطة بالزعانف الى

(Extensors) (مبعدة او رافعة )تحرك الزعانف الى االعمى واالمام, 
تحرك ( مقربة او خافضة) (Flexors)وكتمة بطنية من المثنيات 

.  الزعانف الى االسفل والخمف
في حين  ,ترتبط العضالت الداخمية فوق المحورية بالعمود الفقري

و االضالع البطنية ترتبط الداخمية تحت المحورية بالحواجز العضمية ا
لخياشم االسماك المزودة  وتختزل العضالت الخيشومية ,ان وجدت
. العظمية

تنشأ عضالت المواحق خالل التكوين حيث تظير الزعانف كبروزات   -
تتخذ شكل براعم مجوفة تنمو فييا  ,بطنية من القطع العضمية

وىناك نوعين (. 6-5شكل )عضالت تعمل عمى تحريك الزعانف 
تنشأ من , (Extrinsic)خارجية المنشأ : ت المواحقمن عضال

وبذلك تربط , العضالت المحورية وتندغم في احد العناصر الييكمية
امل وتعمل عمى تحريك ك, الحزام او الطرف بالييكل المحوري

, (Intrinsic)عضالت داخمية المنشأ , اما النوع الثاني فيو .الالحقة
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لي نفسو وتعمل عمى تحريك تنشأ وتندغم في اجزاء الطرف الييك
 .اجزاء الطرف بداًل من الالحقة ككل

 

 Muscle)تكوين البراعم العضمية ( أ).نشوء المواحق في االسماك(: 6-5)شكل 

Buds), (ب )منظر جانبي ( ج) ,وسجفي الكنفة الصدرية منظر بطني لعضالت الزع
 . في الكوسج نفة الصدرية لعضالت الزع
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الحركة في االسماك  
االسماك ذات )مثل الشبوط والكطان , مكن ان تسبح معظم االسماكي

عمى االكثر لمسافة عشرة امثال طول جسميا في (االجسام المغزلية
ولو ترجمت السرعة بالكيمومتر في الساعة فأن السمكة ذات  .الثانية

 10,5سنتيمتر يمكنيا السباحة لمسافة  30الجسم المغزلي بطول 
عامة فأنو كمما كبرت السمكة زادت سرعة  وكقاعدة .ساعة فقط/كم

. سباحتيا
وتتكون  ,أن آلية الدفع في السمكة ىي عضالت جذعيا وذيميا       

تأخذ ( قطع عضمية)عضالت الحركة المحورية من اشرطة عضمية متموجة 
ًا يًا وخمفيوتنحرف االشرطة العضمية امام .عمى كل جانب( ٤)شكل الرقم 

تكون العضالت و. اضح انو يعزز كفاءة الحركةمن الو ,في أسموب معقد
مع العمود الفقري المرن  مرتبطة بصفائح عريضة من نسيج ضام قوي يرتبط

.  لمغاية
وذلك عن طريق دراسة حركة سمكة  ,ويمكن فيم كيفية سباحة االسماك

تتحرك خمفًا عمى  ,حيث تحصل موجات من االنقباض( 7-5شكل )مرنة 
 .قباضات متبادلة لمقطع العضمية عمى كل جانبامتداد الجسم بواسطة ان
بدرجة اقل من الطرف  لمجسم( النياية االمامية)ينثني الطرف االمامي 

. تزداد كل موجة في االتساع في مرحمتيا عمى امتداد الجسم حيث ,الخمفي
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فعندما تتحرك تموجات الجسم خمفًا فأن انثناء الجسم يندفع جانبيًا ضد 
ويمكن  .تتجو امامًا بزاوية معينة(  Reactive Force)محدثًا قوة  ,الماء

يستخدم في التغمب عمى  ,(Thrust)دفع  :تحميل ذلك بوجود مكونين
تميل  ,(Lateral Force)وقوة جانبية  ,بدفع السمكة اماماً  ,السحب

جانب )وتتضح حركة الرأس ىذه  .لتنحرف عن التقدم في نفس اتجاه الذيل
ولكن كثير  ,ك الثعباني او الكوسج عند السباحةجدًا في السم( الى جانب

  .من االسماك لو رأس كبير قوي ذو مقاومة سطحية كافية لتقميل االنحراف
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .قوة السباحة في الكوسج(: 7-5)شكل 
 

التي تتولد في الكتمة , وفي حركة االسماك تنتقل القوة العضمية          
حيث , غير العضمياالربطة الى الذيل خالل , العضمية االمامية الكبيرة
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االندفاع باكممو  ينشأ من الضربات القوية لمزعنفة  ومن ثم. يتولد االندفاع
ولكثير من اسماك المحيط السريعة مثل اسماك سميمان وابو سيف . الذيمية

واسماك المارلين وغيرىا زعانف ذيمية ممتدة الى الخمف بشكل تصبح معو 
ومثل تمك الزعانف ىي النظير المائي لالجنحة لدى  .كثيرة الشبو بالمنجل

 .اسرع الطيور
وذلك , وتعد السباحة اكبر شكل اقتصادي في حركة الحيوان اساساً   

وتحتاج الى استيالك طاقة  ,الن الحيوانات المائية مدعمة تمامًا بوسطيا
ن قميمة لمتغمب عمى قوة الجاذبية اذا ما قورن حساب الطاقة لكل كيموغرام م

ختمفة من وزن الجسم لمحركة مسافة كيمو مترًا واحدًا بواسطة االشكال الم
لو كالوري فقط في اسماك السالمون, في كي 0.39 تستيمك السباحة. الحركة

 , ويستيمككيمو كالوري لمطيران 1,45يستيمك  حين يستيمك  طائر النورس
.  االرضي كيمو كالوري لممشي 5,43السنجاب 

 

(  Electric Organs)ائية الكهرب األعضاء -
الكيربائية في االسماك بكتل عضمية متحورة النتاج  األعضاءتتمثل     

من النسيج الغدي وتوجد في اكثر من  اصميا ,الكيربائية وخزنيا وتفريغيا
يتباين موقعيا وىذه األعضاء . الغضروفية والعظمية األسماكمن  نوع 500
 (Skates)لذيل في القوبعيات فيي تقع عمى ا ,المختمفة األسماكفي 

او عمى الزعانف كما في الشعاع  ,الكيربائية وبعض طرفيات التعظم
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وتعمل الكيربائية المنطمقة  ,واماكن اخرى (Electric Rays)الكيربائي 
, وتنتج في اسماك اخرى مجاالت لى صعق الفريسة او تثبيط المياجمع

, وبيذه اي معكر لممجاليسمح ليا باكتشاف  كيربائية ضعيفة حول السمكة
طريقة يكون بمقدور السمكة ان تبحر وتجد الطعام في الظالم او المياه ال

. الطينية
والوحدة الوظيفية لمعضو الكيربائي ىي االقراص الكيربائية               

(Electric Plates or Electroplaxes) ( 8-5شكل.)  
عددة االنوية مطمورة في وكل قرص عبارة عن خمية عضمية محورة مت      

ويتم التفريغ الكيربائي عن طريق . مادة جيالتينية ومحاطة بنسيج ضام
و يرتبط ترتيب ىذه األقراص . النيايات العصبية المنتيية في كل قرص

(Electroplaxes) ,ففي الرعاد , واالتجاه الكيربائي فييا  بنوع السمكة
اص في كل زعنفة صدرية تترتب األقر (Electric Torpedo)الكيربائي 

وفييا يمر التيار من السطح البطني الى , بشكل أعمدة عمودية المحور
فأن ( Electrophorus) اما في سمكة الثعبان الكيربائي. السطح الظيري

ومن ثم فأن التيار , األقراص تحتل مكان الحزم الطولية البطنية الذيمية
ية المتولدة في بعض االسماك والكيربائ. المتولد يمر من الذنب نحو الرأس

 500حيث يمكن لمثعبان الكيربائي ان ينتج اكثر من ,  ليست ضعيفة
 .فولت
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 .االعضاء الكهربائية في السمك الثعباني الكهربائي(: 8-5)شكل

(  Tetrapoda) األقدامرباعية (. 3)
خص الجياز دام اتجاىات تطورية متعددة تظيرت في رباعيات االق  

. ضمي والتي ارتبطت بظيور االطرافالع
تظير االطراف في المرحمة الجنينية من البراعم الطرفية كأنتفاخات   

من جدار الجسم الجانبي مغطاة بأديم ظاىر سطحي وتحتوي في داخميا 
كتمة ميزنكيمية غير متمايزة ال تمبث ان تتمايز لتكون عضالت االطراف 

:- في ىذه الحيوانات مايأتيومن التطورات التي ظيرت (. 9-5شكل )
 : ميل  العضالت تحت المحورية لتكوين طبقات مميزة ىي -1
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تتجو أليافيا  ,(External Oblique Mass)كتمة مائمة خارجية  .أ 
. بطنيًا ذيمياً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خطة البناء العضمي لالطراف االمامية في رباعية االقدام                    (: 9-5)شكل 
 .Kardong, 1998)عن )

تتجو أليافيا , ((Internal Oblique Massكتمة مائمة داخمية   .ب 
 .بطنيًا رأسياً 

 .تتجو أليافيا ظيريًا بطنياً , (Transverse Mass)كتمة مستعرضة  .ج 

 
ميل العضالت تحت المحورية لفقدان تقطيعيا مع التقدم في سمم  -1

رتين او وظيور العديد من العضالت بألياف طويمة تمتد فوق فق ,التطور
 .اكثر
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اصبحت العضالت فوق المحورية تشكل جزءًا صغيرًا من العضالت  -2
. الجدارية

وفي المقابل  ,لقد أدى ظيور االطراف الى نمو العضالت الطرفية   
. أخذت العضالت المحورية باالختزال

 

البرمائيات  (. أ)
يصبح الحاجز الجانبي في الذيميات اعمى مستوى من مثيمو في   

وتكون العضالت فوق المحورية ضعيفة التكوين والنمو والتستعمل , ماكاالس
 Dorsalis)وتعرف مجتمعة بالعضالت الجذعية الظيرية  ,في الحركة

Trunci).  تنقسم ىذه العضالت في المنطقة االمامية الى عدة عضالت
, بتقطيعياالعضالت تحت المحورية فتحتفظ اما  .(11-5, 10-5شكل )

في حين تظير الطبقات العضمية تحت المحورية   ,العضمية وتبقى الحواجز
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يبين  مقطع مستعرض ( أ) .(السممندر )العضالت في البرمائيات (: 10-5)شكل 
العضالت ( ج) ,ماميالعضالت المحورية في النصف اال( ب)ترتيب العضالت 

النصف منظر بطني لمعضالت المحورية في ( د), من خالل منظر بطنيالمحورية 
 (.Kardong, 1998عن ) الخمفي لمجسم 
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وقد تتألف المائمة (. المائمة الخارجية والمائمة الداخمية والمستعرضة ) 

, وتشتق من العضالت المائمة. الخارجية من طبقة سطحية وطبقة عميقة
عضمة تمتد عمى جانبي الخط االبيض من الرأس حتى حزام الحوض تعرف 

.  (Rectus Abdominis)بالمستقيمة البطنية 
في , وتحت المحورية, تستعمل كل من العضالت فوق المحورية      

 . االنثناء الجانبي لمبرمائي الذيمي

يوجد في جمد الذيميات عضالت ممساء ال ارادية تعمل عمى السيطرة عمى 
.  كما توجد بعض العضالت الممساء االثرية حول المناخر, التيارات التنفسية

وغالبًا  ,ليات تكون العضالت فوق المحورية اقل وضوحاً وفي الالذي       
ما تختفي الحواجز العضمية من العضالت المحورية عدا آثار ليا تتمثل 

التي تظير في المائمة  (Tendinous Inscriptions)بالتقاطعات الوترية 
 (.11-5شكل )الخارجية والمستقيمة البطنية 

ي العمود الفقري تحت المحورية بحنت فوق المحورية وتقوم العضال         
وان كانت قدرة ىذه العضالت محدودة  ,باالتجاه الظيري بداًل من الجانبي

.  جداً 
العضمة ب عضمة تعرف تندغم في جمد المنطقة الخمفية من الفخذو  

كما تأتي من جدار الجسم عضمة  ,(Gracilis Minor)البطنية الصغيرة 
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( الصدرية)ماميين تعرف بالجمدية الكتفية تندغم في الجمد بين الطرفين األ
(Cutaneous Pectoralis) . 

 
 



 

 

الفصل 

...................................................................................الخامس

 الجهاز العضلي.

 

432 

  .العضالت السطحية في الضفدع(: 11-5)شكل                
 .منظر ظهري( ب) ,منظر بطني( أ)                    

 
 
الزواحف  (. ب)

فأن  ,عمى الرغم من انعدام الخط الجانبي في الزواحف   
تبدو اكثر تعقيدًا حيث تكون الكتل العضمية فوق  العضالت الجذعية

بينما  ,المحورية في موقع ظيري بالنسبة الى البروزات المستعرضة لمفقرات
تصبح العضالت فوق . تأخذ العضالت تحت المحورية موقعًا بطنياً 

وىذه الحزم  .المحورية مقسمة الى عدة حزم طولية ذات اطوال مختمفة
 :(12-5شكل )يسية ث مجاميع رئتوضع في ثال

وتقع عمى مقربة : (Transverso-spinalis)الشوكية المستعرضة   -1
وىي تأخذ تسميات . وتمر من فقرة الى أخرى, من االقواس العصبية

 Spinalis)مختمفة, فتمك المندغمة بالرأس تدعى الشوكية الرأسية 

Capitis) .بالشوكية العنقية , وتعرف الموجودة في العنق(Spinalis 

Cervicis) .         وتسمى المرافقة لمفقرات الجذعية, بالشوكية الظيرية
(Spinalis Dorsi) .

وتقع عمى البروزات المستعرضة وتقوم : (Longissimus)الطولية  -2
 .بربط حزام الحوض واالضالع والعمود الفقري
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(. Kardong, 1998عن )  .عضالت في الزواحفال(: 12-5)شكل          
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: تنقسم ىذه المجموعة الى حزم ثانوية بأسماء مختمفة ىي 
: (Longissimus Cervicocapitis)الطولية العنقية الرأسية  ( أ)

. وىي تمتد في المنطقة العنقية الى الجمجمة
 

 :(Longissimus Dorsi Proper)الطولية الظيرية االصيمة  ( ب)
  .وتوجد في المنطقة القطنية من الجذع

وىي صفيحة من عضالت ظيرية  :(Iliocostalis)الضمعية الحرقفية  -3
وتقع في , وترتبط جانبيًا باالضالع, الى الخارج من العضالت البطنية

 . (Flank)منطقة الخاصرة 

تساعد العضالت المحورية في الزواحف في حركة الرأس واستدارتو         
لحركة كما تمعب دورًا في ا ,من جية الخرى أضافة لحركة االضالع

  .ومن ثم فأنيا تكون معقدة جداً  ,التموجية لمحيات
 ,تظير العضالت تحت المحورية تغيرًا ارتبط بوجود اضالع طويمة  

فقد ظيرت ما بين طبقة العضالت المائمة الخارجية والداخمية طبقة من 
تنشأ   .خارجية وداخمية (Intercostal Layer)العضالت بين الضمعية 

وتكون ذات , ت عمى ضمع لتندغم في الضمع الذي يميوالياف ىذه العضال
وىذه العضالت تنعدم في  .اتجاىات متضادة وتستخدم في الحركات التنفسية

كما تختزل عضالت الجذع  ,السالحف بسبب التحام االضالع مع الدرع
  .فييا
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وفي المناطق التي تختزل فييا االضالع كما في المنطقة القطنية في        
المائمة الخارجية والداخمية )تضاف الى الطبقات الثالثة  ,والتماسيح السحالي

. صفائح اضافية ,(والمستعرضة
وتمر من الفقرات العنقية الى االضالع عضالت تعرف بالعضالت          

كما تربط السطح الداخمي لعظم  .(Costocervicalis)الضمعية العنقية 
عمييا العضالت المنشارية الموح مع االضالع الخمفية عضالت يطمق 

(Serratus).  وتكون العضمة المستقيمة البطنية(Rectus Abdominis)  
جيدة التكوين وذات تقاطعات وترية واضحة في بعض الزواحف كما في  

.  لكنيا ال تكون كذلك في الحيات والسالحف, السحالي والتماسيح
ناسب استخدام وقد تظير العضالت الطرفية بعدد اكثر وقوة اكبر لت  

 Rectus)تشتق من العضمة المستقيمة العنقية . االطراف وثقل الجسم

Cervicis) القصية الالمية )عضالت تحت غمصمية عديدة
Sternohyoid, الدرقية الالمية Thyrohyoid .) وتكتسب العضمة

الممتدة من االضالع الى الحراشف  (Costacutaneous)الضمعية الجمدية 
. الحركة اىمية كبيرة في

الطيور (. ج)
الجياز العضمي في الطيور جيد التكوين وتختمف فيو عضالت   

يف الطيور السموب الجذع عن االنواع االخرى من الحبميات وذلك لتك
  (.13-5شكل )  حياتي خاص
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  .العضالت السطحية في الطيور(: 13-5)شكل                       
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ضعيفة التكوين حيث تكون الظيرية فييا العضالت فوق المحورية           
وتتضخم معالم العضالت فوق المحورية . ضامرة وذلك النعدام حركة الجذع

وفي المنطقة الذنبية حيث تقوم بتحريك دبر الطير , في المنطقة العنقية
(Uropygium)  .

وتشيد العضالت تحت المحورية تغيرات عديدة تتمثل في اختزال          
 ,مائمة وانعدام العضالت المستعرضة في المنطقة البطنيةالعضالت ال

 (Triangularis Sterni)وتظير بقايا ليا ممثمة بالعضمة القصية المثمثة 
كما ان العضالت . التي تربط االضالع الواقعة عمى مقربة من عظم القص

وعمومًا تكون عضالت العنق . بين الضمعية تكون ضعيفة التكوين
.  واالرجل واالدمة جيدة التكوين والجناحين والذيل

 

  (Flight Muscles)عضالت الطيران  -
 ,وىي عضالت تساعد في أداء الجناح لعممية الطيران وتشتمل عمى  

والعضالت المساعدة     (Pectoral Muscles)العضالت الصدرية 
(Accessory Muscles) ( 14-5شكل).  وتكون العضالت الصدرية

: عمى نوعين ىي
 :(Pectoralis Major Muscle)عضمة الصدرية الكبرى ال. 1

وزن  ( 5/1)فيي تزن حوالي , وىي عضمة مثمثة الشكل كبيرة جداً 
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 عضالت الطيران في الطيور(: 14-5)شكل 

  
, وتكون ذات لون احمر داكن خصوصا في الطيور ذات الجسم

ضمة ىي اكثر وىذه الع. الطيران لغزارة التجييز الدمويالقدرة عمى 
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ويؤدي تقمصيا الى انسحاب الجناح الى , عضالت الطيران قوة
.  االسفل واالمام ومن ثم ارتفاع الطير

: (Pectoralis Minor Muscle)العضمة الصدرية الصغرى . 2
وىي عضمة صغيرة تقوم برفع , وتدعى ايضًا الصدرية العميقة

 .الجناح
 

الجناح اثناء عممية  وىناك عضالت مساعدة تعمل عمى رفع وخفض  
. (Coracobrachial Muscle)الطيران مثل العضدية الغرابية 

وتتميز العضالت ذات المنشأ الداخمي لمجناح بكونيا ضعيفة       
. ومختزلة

 

  (Hind Limbs Muscles)عضالت األطراف الخمفية  -
وتتميز بترتيب , وىي عضالت جيدة التكوين تشبو عضالت المبائن       

وأوتار طويمة جدًا تمر عمى طول الواجية الخمفية لمرجل لتندغم في  معين
. الطير (Perching)وبذلك تساعد عمى جثوم , االصابع الحاممة لممخالب

وباسطة  (Flexors)وىذه العضالت تشتمل عمى عضالت مثنية 
(Extensors) ( 15-5شكل .)

 Parietal)ولمطير عضالت تشتق من العضالت الجدارية       

Muscles), وىي تقوم بتحريك  ,ومن ثم فأنيا عضالت أدمية المنشأ
. الريشة
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 .في الطير عضالت الطرف الخمفي(: 15-5)شكل 
 
المبائن  (. د)
في  عميو ال تختمف العضالت فوق المحورية في المبائن عما ىي  

ت راجع العضال) الزواحف حيث تبقى االقسام الثالثة لمعضالت الظيرية 
اما العضالت تحت المحورية فأنيا تختمف قمياًل (. المحورية في الزواحف

ة والمائمة ائمة الخارجيالم :وىي تتكون من ,جودة في الزواحفعن تمك المو
 .وتنشأ بين الضمعية بين المائمتين في الصدر .الداخمية والمستعرضة
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 وبطنيًا تقع .ة في الصدر بالمستعرضة الصدريةوتعرف المستعرض
(.  17-5, 16-5شكل )المستقيمة البطنية التي يظير فييا التعقل 
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منظر بطني لمعضالت السطحية في القطة  :(16-5)شكل 
 (Wischnitzer, 1972عن ) 
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منظر ظهري لمعضالت السطحية في القطة (: 17-5)شكل 
 (.Wischnitzer, 1972عن ) 
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ىمية االطراف في تزداد في المبائن عضالت االطراف واالحزمة نظرًا ال 

. حركة المبائن, لكنيا ال تختمف كثيرًا عما ىي عميو في الزواحف
, وتشتق عضالتو من المستقيمة ويظير في المبائن الحجاب الحاجز      

. ( 18 – 5شكل ) البطنية 
     

 (.Martini, 2006عن ) عضمة الحجاب الحاجز في االنسان (: 18-5)شكل 
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ففي احادية  ,ية في المبائن الواطئة قمة تكوينياتصل العضالت الغطائ    
توجد عضمة  (Edentata)والمبائن الدرداء  (Monotremata)المسمك 

والعضالت  .صفيحية الشكل واسعة جدًا مشتقة من الطولية الظيرية
 همحيوان المدرع عمى لف جس وتساعد  ,الجذع بأكمموتغطي   الصدرية

ليذه العضمة  (Sphinctor)ء العاصر وفي الكيسيات فأن الجز .بشكل كرة
  .يحيط مدخل الكيس

 (Panniculus Carnosus)وفي المبائن العميا قد تجيز السبمة المحمية 
وكال العضمتان (Cutaneous Maximus)   بعضمة اخرى جمدية عظمى 

. (Primates)التكوين في المتقدمات  ضعيفة
ة لعضالت الناصباشأ وىي لمنخمية ااوتنشأ من االدمة عضالت د    

وفي المتقدمات تكتسب العضالت  .(Arrectores Pilorum)لمشعر 
. أىمية خاصة (Facial Expression)الوجيية المعبرة 
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الفصل 

...................................................................................الخامس

 الجهاز العضلي.

 

447 

   



 

 

الفصل 

....................................................................................العاشر

 جهاز الدوران......

 

637 

العاشر الفصل 
الدوران  جهاز

 
مقدمة  . 1 -10

, تعد عممية النقؿ اكثر العمميات حيكية في اجساـ الكائنات الحية  
حيث يعتمد عمييا تنظيـ محيطيا الداخمي لغرض الحصكؿ عمى حالة 

كبقاء ىذه الكائنات حية يعتمد عمى استمرار حصكؿ ىذه العممية . االستقرار
ؾ يجب اف يككف لمعظـ الحيكانات جياز نقؿ كلذؿ. في جميع خاليا الجسـ

داخمي مالـ يكف حجميا كتركيبيا يجعؿ جميع خالياىا عمى تماس مع 
 . المحيط الخارجي

يقـك جياز الدكراف في الفقريات بنقؿ الغازات التنفسية كالغذاء  
كالفضالت االيضية كاليرمكنات كاالجساـ المضادة كالمحافظة عمى البيئة 

كىك يزيؿ المكاد السمية كاالحياء  .عدة الكمى كاعضاء اخرلالداخمية بمسا
كما يقـك بتنظيـ درجة الحرارة باالشتراؾ مع  .المرضية مف الجسـالمجيرية 

. العضالت كالجمد
الجياز الكعائي الدمكم  :يتككف جياز الدكراف في الفقريات مف 

(Blood vascular system)   كالجياز الكعائي الممفاكم(Lymphatic 

vascular system). األكؿ عمى القمب  الجياز يشتمؿ(Heart) كعية االك
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خرل كاال( Arteriesشراييف اؿ)قـك بنقؿ الدـ بعيدان عف القمب تالتي  دمكية اؿ
)  الشعرية المكصمة بينيماكعية الكا ,(Veinsكردة اال) تعيد الدـ اليو التي 

ف تككه  .يككف الجياز مغمقان كمف ثـ ( Capillariesاالكعية الدمكية الشعرية 
كتعيده الى ( في الفقريات الرئكية)االكعية الدمكية التي تنقؿ الدـ الى الرئتيف 

 األكعية فيما تككهف ,(Pulmonary circulation)الدكرة الرئكية  ,القمب
ما يعرؼ بالدكرة الجيازية  ,التي تكزع الدـ الى بقية انحاء الجسـ كتجمعو

(Systemic circulation).  
كنبيبات مسدكدة  األنسجةمف  لجياز الكعائي الممفاكم الذم يبدأاما ا     

الممؼ )السائؿ  بإرجاعفأنو يتككف مف اكعية لمفاكية متباينة الحجـ تقـك 
Lymph ) النسيجية الى مجرل الدـ عف طريؽ االكردة الكبيرةمف الفسح.  

دة مباشرة دكف ينتقؿ الدـ في بعض المناطؽ مف الشراييف الى االكر 
كتعرؼ االكعية المكصمة بينيما بالتحكالت  .المركر بالشعيرات الدمكية

كىذه التحكالت مغمقة في  .Aretrio-venous shunts)الشريانية الكريدية 
الحاالت االعتيادية لكنيا تفتح في حاالت خاصة مثؿ االرتفاع اك 

. االنخفاض الحاديف في درجة حرارة الجسـ
ُـم  تتألؼ مف (  Microcirculation) رة دقيقة كىناؾ دك      ىد الشعرية ال

 (Capillary beds  )كيسيطر عمى الدـ الذم يجرم  .كشرينات ككريدات
اما الصمامات قبؿ الشعرية  .مف قبؿ العضالت الممساء ىد الشعريةُـم الى اؿ

ميد لممساء تعمؿ عمى تضييؽ مداخؿ الػفما ىي اال حمقات مف العضالت ا
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عمى معادلة كتكزيع الضغط اثناء التغيرات كتعمؿ الدكرة الدقيقة  .الشعرم
مف الجداكؿ حيث نات لركؤسيا عند شرب الماء المؤقتة مثؿ خفض الحيكا

كما يتأثر التكزيع الحرارم بيا  .ىذه االنسجة يتغير ضغط الدـ بسرعة ضمف
 .فضال عف دكرىا في تخصيص الدـ لالعضاء الحيكية

االجيزة العضكية التي تصبح عاممة خالؿ كجياز الدكراف اكؿ  
 ,مف الحضانة ساعة 30فمثالن يبدء قمب الطير بالنبض بعد حكالي  ,التككيف

   .يـك مف االخصاب 28 عمركفي جنيف االنساف ب
 

  تطور القمب . 2 -10
 

يظير القمب في دائريات الفـ كاالسماؾ مككنان مف أذيف كبطيف 
الى  (Auricle)الرئكية تقسيـ األذيف كيبدأ في االسماؾ . كجيب كريدم

الى بطينيف  (Ventricle)كفي الزكاحؼ يقسـ البطيف . أيمف كأيسر, أذينيف
كىذا االنقساـ  .(Inter ventricular septum)بكاسطة حاجز بيف بطيني 

اما في . في بقية الزكاحؼكما غير تاـ  كاقد يككف تامان كما في التماسيح 
(. 1-10شكؿ )  لحاجز يككف تامان كالمبائف فأف ا الطيكر

كعمى اساس ذلؾ تككف الدكرة الدمكية في دائريات الفـ كاالسماؾ الغضركفية 
. الرئكيةفيما يظير الدكراف المزدكج في االسماؾ  ,كالعظمية دكرة مفردة

كيككف اختالط الدـ المؤكسج كغير المؤكسج في البرمائيات محدكدان كاكثر 
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في المبائف كالطيكر فيككف انعزاؿ الدـ المؤكسج  اما. محدكدية في الزكاحؼ
. عف غير المؤكسج تامان 

 

 
الرئيسية   األوعيةالقمب واتجاه الدم في (: 1-10)شكل 

 .المبائن( ج)الزواحف ( ب) البرمائيات( أ)            
 

التشريح المقارن لمقمب في الفقريات المختمفة . 10-3
 

 دائرية الفم (. 1)
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يتألؼ مف جيب كريدم كىك  .Sلى شكؿ حرؼ يككف القمب ع 
كيحرس الفتحة  ,صغير ذك جدراف رقيقة يفتح الى أذيف رقيؽ الجدراف ايضان 

يمر  .(Sinu-atrial valves)بينيما زكج مف الصمامات الجيبية األذينية 
كيحرس الفتحة  .الدـ مف األذيف الى بطيف اصغر حجمان منو كاسمؾ جداران 

 Atrio-ventricular)ات األذينية البطينية بينيما زكج مف الصماـ

valves).  كىذه الصمامات ترتبط بالبطانة الداخمية لمبطيف عف طريؽ حباؿ
النياية القريبة مف  كتظير .عاكسكانفتاحيا بأتجاه ـ البياكترية تمنع انؽ

 Bulbus)قميالن مككنة البصمة الشريانية ني تكسعان االبير البط

arteriosus)    ,طمؽ عميو المخركط الشرياني كقد م(Conus 

arteriosus)  ( 2-10شكؿ .)
 

 االسماك (. 2) 

, ف جيب كريدم كأذيف رقيؽ الجدرافيتألؼ القمب في االسماؾ ـ 
كيككف . كيحرس الفتحة المكصمة بينيما زكج مف الصمامات الجيبية األذينية

. ئريات الفـكال مف الجيب الكريدم كاألذيف اكبر حجمان مما ىي عميو في دا
 اما البطيف فيككف اسمؾ جداران كيحرس الفتحة بينو كبيف األذيف صماـ ثنائي

يتصؿ بالبطيف . يمنع رجكع الدـ الى األذيف  (Bicuspid valve)الشرفات 
في االسماؾ الغضركفية تركيب انبكبي قصير يعرؼ, بالمخركط الشرياني 

(Conus arteriosus) .مك كتككف جدرانو كىذا المخركط يككف جيد الف
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يختمؼ  (Semilunar valves)الداخمية مزكدة بصمامات نصؼ ىاللية 
كفي طرفية التعظـ تكجد بصمة شريانية . عددىا باختالؼ أنكاع األسماؾ

(Balbus arteriosus) بدال عف المخركط الشرياني .
 

 

 
 

ري الالمة ( ب) ,Hagfish( الجرث)االسماك الرخوة  ( أ. )لة في دائرياث الفمالق(: 2-10)شكل 

  (.Kardong, 1998عن ( ) الجلكي)
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الحاجز بيف األذيني ليقسـ األذيف جزئيان  ,يظير في األسماؾ الرئكية 
 .يفتح الى األذيف األيمف الجيب الكريدم  , كمف ثـ فاف(حاجز غير مكتمؿ)

مخركط اؿاما البطيف فيككف مفردان كيتصؿ باألذيف مف نيايتو األكلى كب
طيو بكاسطة ينقسـ المخركط الشرياني جزئيان  .اني مف النياية الثانيةشرماؿ

ساعد في التقميؿ مف اختالط الدـ كىذا االنقساـ م .(Spiral Fold)حمزكنية 
(.   3-10شكؿ )المؤكسج كغير المؤكسج 

 

 البرمائيات (. 3)

كالحاجز بيف  .برمائيات مف اذينيف كبطيف كاحديتألؼ القمب في اؿ 
كربما مثقبان اك غير تاـ كما في كما في القافزات,  قد يككف تامان  االذينيف

اك عديمة االقداـ , قى محتفظة بالخياشيـ طيمة حياتيابعض الذيميات التي تب
في القافزات اك البرمائيات كيظير البطيف  .التي تتنفس عف طريؽ الجمد

ة اك اعمد (Trabecular)عديمة الذنب ذك جدراف عضمية ذات حكاجز 
تحصر بينيا جيكب عميقة تقمؿ الى حد  (Columnae carnae)جؤجؤية 

لكنو يظير  تباينان في درجة نمكه  في  اختالط الدـ القادـ مف االذينيف, ما
  .البرمائيات المختمفة
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 ا( ج), السمكة تامة التعظم( ب), الكوسج ( أ. )القمب في االسماك(: 3-10)شكل 
. (Kardong, 1998عن )  السمكة الرئوية االفريقية 

 
يتصؿ بالبطيف مخركط شرياني تكجد في بطانة قاعدتو صمامات نصؼ 

(.  4-10شكؿ )ىاللية تمنع رجكع الدـ باالتجاه المعاكس 
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  في القمب( ب)مخطط  ألجزاء القمب  ( أ. )القمب في البرمائيات(: 4-10)شكل 
( Kardong, 1998عن )    Rana catesbeianaالضفدع 

 
 
 
 :حفالزوا(. 4)

اك , (في السالحؼ)يدم قد يككف كبيران يتألؼ القمب مف جيب كر     
 األيسرينفصؿ عف  أيمف أذيفثـ  ,أخرلصغيران كربما مختزالن في زكاحؼ 

ك  فضالن عف كجكد بطيف ذك جدراف عضمية سميكة ,األذينيبالحاجز بيف 
يف حاجز بيف بطيني قد يقسـ البطك .(5-10شكؿ) داخمي غير منتظـسطح 

. كما ىك الحاؿ في التماسيح اك غير تاـ كما في بقية الزكاحؼيككف تامان 
كبير عمى كمف ثـ فأف البطيف يقسـ جزئيان كبصكرة غير متساكية الى جزء 

كاخر اصغر   (Cava dorsale)الجانب األيسر يدعى, الحجرة الظيرية 
في الجية اليمنى  يدعى, الحجرة الرئكية 

 ((Cava   pulmona لقمب الزكاحؼ مخركط اك بصمة شريانية  كليس .
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القمب (: 5-10)شكل
(  أ. )في الزواحف

العظايا وتظير 
أجزاءه من خالل 
, مقطعين طوليين

التمساح ( ب)
 ,Kardong),عن)

1998 .
 
 
 الطيور(. 5) 

كالبطيف االيمف  .مف أذينيف كبطينيف تامة االنفصاؿيتألؼ القمب  
-10شكؿ )اما الجيب الكريدم فيككف اثريان  .يسر كارؽ جداران اصغر مف اال

6). 
 

 المبائن (. 6) 

  

شكؿ )يتألؼ القمب في المبائف مف أذينيف كبطينيف تامة االنفصاؿ  
 يحرس الفتحة االذينية البطينية اليمنى صماـ ثالثي الشرفات, فيما(. 10-6

, (Bicuspid valve)يحرسيا في الجانب األيسر صماـ ثنائي الشرفات 
كىذه الصمامات . (Mitral valve)يطمؽ عميو ايضان, الصماـ التاجي 
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اك ما يطمؽ عمييا  (Papillary muscles)ترتبط بالعضالت الحميمية 
لمبطيف بكاسطة حباؿ تكترية   (Columnae carnae)باألعمدة الجؤجؤية 

(Chordae tendinae) .ذيف اما الجيب الكريدم فأنو يندمج بجدار األ
األيمف في المراحؿ الجنينية, لكنو يبقى في بعض المبائف كما ىك الحاؿ في 

. احادية المسمؾ
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المبائن  ( ب), الطيور( أ)لقمب في منظر بطني ل(: 6-10)شكل

 .Kardong, 1998),عن)
 

 

 االبيرية  األقواس. 10-4    
 دائرية الفم (. 1)

الجيكب البمعكمية حتى اف عددىا قد يختمؼ عدد األقكاس االبيرية تبعان لعدد 
الصادرة تتصؿ الشراييف الخيشكمية  .( 7-10شكؿ ) زكجان  15 الى يصؿ

بأبير ظيرم غير مزدكج عدا نيايتو األمامية حيث يككهف حمقة دائرية تنشأ 
. منيا شراييف تزكد الدماغ كالعيف كالمساف بالدـ 
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  , الظيري والشرايين الصادرةاالبير ( أ. )األقواس االبيرية في الجمكي (:7-10)شكل

 (.,1970Weichertعن )االبير البطني والشرايين الواردة ( ب)
  
  األسماك(. 2) 

 األسماؾفيناؾ بعض  .األسماؾاالبيرية في  األقكاسيتفاكت عدد  
في حيف يككف عددىا خمسة  ,الغضركفية مف القركش ذات ستة ازكاج

-10شكؿ )ف القكس االكؿ اك تحكره ازكاج في معظـ القركش كذلؾ لفقدا
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كيختفي القكس االكؿ كالثاني في طرفية التعظـ كغالبية االسماؾ  .(8
كفي  .(9-10شكؿ ) الى فركع صغيرة مف القكس الثالثاك يختزؿ  ,االخرل

  .(9-10شكؿ )االسماؾ الرئكية يخرج شرياف رئكم مف القكس السادس 
ؾ بشكؿ شريانيف سباتييف يمتد االبير الظيرم المزدكج في االسما 

. (Internal carotid arteries)داخمييف 
 

 البرمائيات (. 3) 

يمتد القكس الثالث ليتصؿ بالجزء االمامي مف االبير الظيرم مككنان  
 (Systemic arch)كيستمر القكس الرابع كقكس جيازم . القكس السباتي

د القناة السباتية كتفؽ. يقـك بإيصاؿ الدـ الى االجزاء الخمفية مف الجسـ
(Carotid duct)   (كاصمة بيف القكس الثالث كالرابع القطعة اؿ ) في

. الالذيميات
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( ب) ,المرحمة الجنينية( أ. )في القرشوتحوراتيا األقواس االبيرية (: 8-10)شكل 
 (.Kardong, 1998عن ) البالغ

 
 (Arterial duct)كما يختفي  فييا القكس الخامس ك القناة الشريانية  
كاالبير الكاصمة بيف القكس السادس ( Ductus Botallusقناة بكتاؿ )

  .(9-10شكؿ ) كيتفرع الشرياف الرئكم مف القكس السادس ,الظيرم
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( ب)سمكة طرفية التعظم  ( أ. )سموياتاألقواس االبيرية في الال(: 9-10)شكل

الضفدع البالغ  (ىـ)لغ  السممندر البا( د)يرقة السممندر ( ج)سمكة رئوية  
 (.Kardong, 1998عن )
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كما , كتحتفظ معظـ الذيميات البرية بأربعة ازكاج مف االقكاس االبيرية

.   تستمر القناة السباتية فييا
 

 الزواحف(. 4)

يستمر القكس االبيرم الثالث كالرابع كالجزء القريب مف القكس  
ك كاحدة منيما كربما ا, فيما قد تختفي القناة الشريانية كالسباتية, السادس

كتفقد األفاعي كالعظايا عديمة االطراؼ (. 10-10شكؿ )تبقى القناتيف 
كما تفقد األفاعي , القكس االبيرم السادس األيسر بسبب فقداف الرئة اليسرل

كبذلؾ . القكس الثالث األيسر كيستعاض عنو بفرع مف القكس الثالث االيمف
.  اليمف كالرابع كجزء مف السادستبقى األفاعي محتفظة بالقكس الثالث ا

في الزكاحؼ الى ثالث ممرات بدالن مف  ينشطر الجذع الشرياني 
كالجياز السباتي الذم يختمؼ بشكؿ ممحكظ في المجاميع المختمفة . اثنيف

.  يعكد الى القكس األيمف فقط
 

 الطيور (. 5)

في حيف , س الثالث كالرابع كجزء مف السادسالطيكر بالقك تحتفظ 
أنيا تبقى فعالة اما القناة الشريانية ؼ .ختفي بقية االقكاس كالقناة السباتيةت

قكسان , يصبح القكس االبيرم الرابع االيمف(. 10-10شكؿ ) لحيف الفقس
  .(الحظ الجياز الشرياني في الطيكر)كيظير الجياز السباتي تحكران  ,جيازيان 



 

 

الفصل 

....................................................................................العاشر

 جهاز الدوران......

 

655 

 

 
 

, (العظايا)الزواحف ( أ). االقواس االبيرية في السمويات(: 10-10)شكل
 (.Kardong, 1998عن )المبائن ( ج) ,الطيور( ب) 

 
 المبائن (. 6) 
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كيككف الجياز السباتي  .تستبقي المبائف القكس الجيازم االيسر فقط 
( 11-10 ,10-10شكؿ )اقؿ تحكران مما في الطيكر 

 

 
االبيرية في المبائن   لألقواسمنظر بطني (: 11-10)شكل

 Common ,(رأسي عضدي) Brachiocephalic (Bc) اإلنسان( ب) ,القطة( أ)

carotid (سباتي عام) ,External carotid (Ec)(سباتي خارجي) ,Internal 

carotid (Ic) (سباتي داخمي) ,Subclavian artery (Sc) ( شريان تحت
(. Kardong, 1998عن (. )ترقوي

 
الجياز الشرياني في الفقريات . 10-5

 

الفم   دائرية(. 1)
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كؿ منيما يتفرع االبير البطني في مقدمتو الى فرعيف يعرؼ         
كما ينشأ مف  .,,  ينشأ مف كؿ منيما اربعة اكعيةباالبير البطني الجانبي

بالشراييف كىذه االكعية تعرؼ  .البطني المفرد اربعة ازكاج اخرل  االبير
(. 12-10ؿ شؾ) (Afferent branchial arteries)الخيشكمية الكاردة 
. في منطقة الخياشيـ  حيث تتـ عممية التبادؿ الغازم تمتد ىذه الشراييف

كيتجمع الدـ المؤكسج في ثمانية ازكاج مف االكعية تغادر الخياشيـ كتعرؼ   
. (Efferent branchial arteries), بالشراييف الخيشكمية الصادرة 

 Dorsal)الظيرم  تتصؿ الشراييف الصادرة بشرياف ظيرم مفرد ىك االبير

aorta)  ,الذم يستمر نحك الخمؼ ليدخؿ منطقة الذيؿ كعندىا يعرؼ
. (Caudal artery)بالشرياف الذيمي 

تخرج مف االبير الظيرم عدة تفرعات شريانية لتزكيد القناة  
كيمتد . اليضمية كغددىا كالمناسؿ كالكمى كتأخذ تسمية العضك الذم تغذيو

 Carotid)حيث يتفرع الى شريانيف سباتييف االبير الظيرم الى االماـ 

arteries) لتزكيد الرأس بالدـ .
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مخطط لسريان الدم ( ب)الجياز الشرياني في الجمكي ( أ(: )12-10)شكل
 (.Kardong, 1998عن )في االسماك الرخوة 
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 األسماك  (.2)

ينشأ االبير البطني في االسماؾ الغضركفية مف المخركط الشرياني 
كيتفرع في االماـ الى فرعيف  ,ث يمر عند السطح البطني لمبمعـكحي

كيتفرع  .(Innominatearch)قصيريف يدعى كؿ منيما بالقكس الالمسمى 
فيما  ,الشرياف الغمصمي الكارد االكؿ كالثاني :كؿ قكس بدكره الى فرعيف ىما

لث الشرياف الغمصمي الكارد الثا ,يتفرع مف االبير البطني مباشرة كؿ مف
. كىذه الشراييف تمر بيف كؿ زكج متعاقب مف الشقكؽ. كالرابع كالخامس

صادرة تككف مزدكجة الى االماـ ( خيشكمية)يجمع الدـ بأكعية غمصمية 
كعاء كاحد يعرؼ  ازكج ليككفكؿ  كعند قمة كؿ خيشـك يتحد  .كالخمؼ

كتمتقي االكعية . (Epibranchial artery)بالشرياف فكؽ الخيشكمي 
ا باالبير الظيرم الذم يمتد بأتجاه الخمؼ ليدخؿ المنطقة الذنبية جميعو
. (Caudal artery)الشرياف الذيمي اك الذنبي  ,مككنان 

, تخرج مف االبير الظيرم كعمى امتداده العديد مف الفركع الشريانية
حيث يزكد حزاـ الكتؼ شريانيف صغيريف يعرؼ كؿ منيما بتحت الترقكم 

(Subclavian arteries).  كما يخرج مف االبير شرياف جكفي(Coeliac 

artery) كفرع كبير يزكد  ,ينقسـ الى فركع صغيرة تزكد المعدة كاالمعاء
 Anterior)االمامي  البنكرياس كاالمعاء كيعرؼ بالشرياف المسراقي
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mesenteric artery)  ( 13-10شكؿ). كالى الخمؼ مف ىذا الشرياف 
الذم  (Lieno-gastric artery)لمعدم ينشأ شرياف آخر ىك الطحالي ا

. يزكد المعدة كالطحاؿ كالجزء الخمفي مف االمعاء فضالن عف المناسؿ

 
 

الجياز الشرياني في الكوسج (: 13-10)شكل
  ,القمب واالبير البطني وتفرعاتو والتفرعات األمامية لالبير الظيري( أ)

  (.Weichert, 1970عن . )االبير الظيري وتفرعاتو(ب)       
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كىناؾ شرياف صغير آخر ىك الشرياف المسراقي الخمفي 
(Posterior mesenteric artery)  لممناسؿ  كالذم يزكد النياية الخمفية

.  كينتيي في غدة المستقيـ
سمسمة مف  ,تنشأ عمى امتداد االبير الظيرم كعمى مسافات منتظمة

بتزكيد جدار  المزدكجة تقـك (Parietal arteries)الشراييف الجدارية 
. تجيز الكمى (Renal arteries)كمنيا تنشأ شراييف كمكية  ,الجسـ

 (Iliac arteries)يمتد الى الحكض زكج مف الشراييف الحرقفية 
يزكد الرأس  .(Femoral artery)حيث يعرؼ كؿ منيما بالشرياف الفخذم 

 بالدـ عف طريؽ الشرياف الخيشكمي الصادر االكؿ كجزء صغير مف االبير
يتفرع الشرياف الخيشكمي الكارد االكؿ في االماـ الى ثالثة فركع  .الظيرم

, كالمتنفس الكارد (External carotid)السباتي الخارجي  :ىي
(Afferent spiracular)  كالالمي فكؽ الخيشكمي(Hyoidean 

epibranchial) .
يفقد القكس الثاني في معظـ األسماؾ العظمية شعاعية الزعانؼ 

, بيرم الثالث كالرابع ال يتفرعافكما اف القكس اال ,األسماؾ الرئكيةكبعض 
التي تجيز بشرياف مف الجزء  ,كيرتبط ذلؾ باختزاؿ الخياشيـ كظيكر الرئة

. الصادر لمقكس االبير السادس
 البرمائيات (. 3) 
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مكعة مف الشراييف الرئيسة كالتي يتككف الجياز الشرياني مف مج
: يأتيككما ( 14-10شكؿ )الفركع الشريانية  تفرع منيا العديد مفم
 : ينقسـ الى (Carotid arch)قكس سباتي  .1

 .يزكد المساف كالفؾ السفمي, (External carotid)سباتي خارجي  . أ

يزكد المحجر كالدماغ كيحمؿ  (Internal carotid)سباتي داخمي  . ب
يقـك بالكشؼ عف ضغط االككسجيف كثنائي  ىذا الشرياف انتفاخ

 Carotid)بالجسـ السباتي  ,يدعى لكاربكف في الدـ  كاككسيد ا

body). 

 : تتفرع منو ثالثة فركع ىي (Systemic arch)قكس جيازم  .2

 .يذىب الى المرئ (Oesophageal artery)شرياف مريئي  .أ 

يذىب الى  (Occipitovertebral artery)شرياف قفكم فقرم  .ب 
 .الرأس كالعمكد الفقرم كالحبؿ الشككي

يذىب الى االطراؼ  (Subclavian artery)رقكم شرياف تحت ت .ج 
 .االمامية

 :ينقسـ الى (Pulmocutaneous arch)قكس رئكم جمدم  .3

 .يذىب الى الرئة (Pulmonary artery)شرياف رئكم  . أ
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الجياز الشرياني في الضفدع كنموذج لمبرمائيات  (: 14-10)شكل
 (.Weichert, 1970عن )
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يذىب الى الجمد كالتجكيؼ  (Cutaneous artery)شرياف جمدم . ب 

. الفمي
 .(Dorsal aorta)يمتقي القكساف الجيازياف ليككنا االبير الظيرم  

كمف ىذا الشرياف يخرج شرياف جكفي مسراقي يتفرع الى شرياف جكفي كآخر 
يزكداف  (Coeliac & Anterior mesentic arteries)مسراقي امامي 

 كما ينشأ مف االبير الظيرم شرياف مفرد. االثنى عشرم كالطحاؿ كالمفائفي
 Posterior)ىك المسراقي الخمفي  , يذىب الى مؤخرة القناة اليضمية

mesenteric artery) .
ازكاج مف الشراييف الكمكية  8-4مف االبير الظيرم ايضا  يخرج  ك

(Renal arteries)  , كزكج مف الشراييف المنسمية(Gonadial 

arteries) .
فييف كبيريف لظيرم في مؤخرتو الى شريانيف حرؽر اينقسـ االبو

يجيز كؿ منيما احد االطراؼ  (Common iliac Arteries)( عاميف)
: كعند منطقة دخكؿ كؿ منيما الى الطرؼ تخرج منو الفركع اآلتية.  الخمفية

يذىب الى جدار ,   (Epigastric artery)شرياف فكؽ معدم  .أ 
 . الجسـ البطني

يذىب الى الكرؾ كالجزء ك ,(Femoral artery)الشرياف الفخذم  .ب 
 .العمكم مف الفخذ
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 Sciatic)يستمر كشرياف كركي  (Iliac artery)شرياف حرقفي  .ج 

artery) يذىب الى الجزء االسفؿ مف الطرؼ الخمفي .
تظير البرمائيات المختمفة بعض االختالفات في الجياز الشرياني 

(. راجع األقكاس االبيرية) لي تتضح معالميا في األقكاس االبيرية بشكؿ ج
  
 الزواحف(. 4) 

تظير الزكاحؼ تباينان كبيران في الجياز الشرياني ضمف مجاميعيا 
المختمفة كنتيجة لتحكليا الكمي الى بيئة اليابسة كالذم ترتب عميو ارتفاع في 

كبالتالي االرتفاع في مستكيات االككسجيف كمستكيات  , معدالت االيض
كيمكف ايجاز االساس العاـ لمجياز  .كاربكف في الجسـثنائي اككسيد اؿ

:  الشرياني في الزكاحؼ كاالتي
:  ىي( 15-10شكؿ )ينشأ اك يبرز مف البطيف ثالثة اقكاس ابيرية 

يتفرع الى شرياف رئكم ايمف كآخر  ,(Pulmonary arch)قكس رئكم  .1
 .ايسر يذىب كؿ منيما الى رئة

يخرج مف الجانب االيمف , (Left systemic arch)قكس جيازم ايسر  .2
كيخرج منو شرياف مريئي امامي , لمبطيف كينحني فيما بعد الى اليسار

(Anterior oesophageal artery) .
ر نب االيسينشأ مف الجا (Right systemic arch)ايمف  جيازمقكس  .3

ؿ انحناءه يخرج منو شرياف يعرؼ بالشرياف  كقب . كينحني نحك اليميف
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ة في يالدورة الجياز( أ.)ني في الزواحفالجياز الشريا(: 15-10)شكل

في السحمية  الجياز الشرياني ( ب), (Kardong, 1998عن )الزواحف الحرشفية 
  (.Bhamrah & Juneja, 1996عن )
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كىذا الشرياف يتفرع بدكره الى فرعيف . (Innominate artery)الالمسمى 
 Common carotid)يعرؼ كؿ منيما بالسباتي العاـ اك المشترؾ 

artery) (يطمؽ عميو الرأسي العضدم ( )أيمف كأيسر
Brachiocephalic .) كىذيف الفرعيف يسيراف مكازييف لمقكس الجيازم نحك

.  االعمى
: ينقسـ الشرياف السباتي المشترؾ الى 

 .(External carotid artery)شرياف سباتي خارجي   . أ

. (Internal carotid artery)شرياف سباتي داخمي   . ب
كيتصؿ كؿ شرياف سباتي داخمي  .يمتد ىذاف الشرياناف خالؿ العنؽ

كيتصؿ الشرياف . مع القكس الجيازم في جانبو بكاسطة القناة السباتية
 Botall'sقناة بكتاؿ )الرئكم كالقكس الجيازم عف طريؽ القناة الشريانية 

duct )س كما يخرج مف القك .التي قد تككف مفقكدة في بعض الزكاحؼ
 Common subclavian)الجيازم االيمف شرياف تحت ترقكم مشترؾ 

artery)  ينقسـ مباشرة الى تحت ترقكم ايمف كآخر ايسر لتزكيد االطراؼ
. االمامية بالدـ

كالذم يمتد الى , يمتقي القكساف الجيازياف لتككيف االبير الظيرم
الجيازياف  كقد يككف ىناؾ اتصاؿ بيف القكساف. االسفؿ مف العمكد الفقرم

 Foramen of)عند تقاطعيما كذلؾ عف طريؽ ثقب يعرؼ بثقب بانيزا 

Panizza).  كعمى امتداد مسار االبير الظيرم تخرج شراييف متعددة مثؿ
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, فضالن عف الشرياف المعدم المرئمف المريئي الخمفي لتزكيد الجزء الخمفي 
 (Pancreo-hepatic artery)كالمسراقي كالجكفي كالبنكرياسي الكبدم 

, الشرياف كما يخرج مف االبير الظيرم. دكجالذم يككف كبير كغير مز
المسراقي االمامي كالشراييف التناسمية كشرياف المستقيـ كشرياف المجمع 

(Cloacal artery)  الذم يزكد الجدار الجانبي لممجمع كالجزء النيائي مف
. المستقيـ
ع منو الشرياف كمع استمرار االبير الظيرم نحك الخمؼ يتفر 
الشرياف تحت )المشترؾ الذم يخرج منو فرع يزكد المثانة البكلية  الحرقفي
الشرياف ), كفرع يزكد عضالت الفخذ (Hypogastric arteryالمعدم 
, كفرع يزكد حزاـ الحكض كاالجساـ الدىنية (Femoral artery)الفخذم 

لظيرم ايضان كما يخرج مف االبير ا(. Pelvic arteryالشرياف الحكضي )
عدة ازكاج مف شراييف كمكية كشراييف تزكد العمكد الفقرم كالعضالت 

تستمر النياية الخمفية  .(Parietal arteriesشراييف جدارية )الظيرية 
.  لالبير الظيرم بأتجاه الخمؼ كشرياف ذيمي

 

الطيور (. 5) 
:  مف( 16-10شكؿ )يتألؼ الجياز الشرياني في الطيكر 
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نشأ مف البطيف االيمف الذم م ,(Pulmonary aorta) االبير الرئكم .1
كيككف مفردان حيث ينشطر الى شريانيف رئكييف يدخؿ كؿ منيما الى 

. رئة
 Aorticالقكس االبيرم ) (Systemic aorta)االبير الجيازم  .2

arch  .) اما القكس  .االبيرم االيمف مف البطيف االيسرينشأ القكس
 .في الطيكر البالغةااليسر فأنو يككف مفقكدان 

: يتفرع مف االبير الجيازم الشراييف اآلتية        
صغيريف يخرجاف عند  (Coronary arteries)شريانيف تاجييف  . أ

 .نقطة اصؿ القكس كيزكداف القمب

. (Innominate), بالالمسماة الكبيرة تعرؼ زكج مف الشراييف  . ب
 :ينقسـ كؿ منيما الى

 Anterior common carotid)شرياف سباتي مشترؾ امامي  -

artery)  ف شرياف فقرم يككه(Vertebral artery)  يذىب الى الفقرات
يزكد  (Internal carotid artery)كشرياف سباتي داخمي , العنقية
يذىب  (External carotid artery)كشرياف سباتي خارجي , الدماغ

ب التائو الى منطقة الرأس كالعنؽ, فضالن عف شرياف يسير مكازيان لمعص
(Vagus nerve) كيتصؿ بالشرياف السباتي الداخمي الكاقع في جيتو .

, ينقسـ الى شرياف (Subclavian artery)شرياف تحت ترقكم  -
يزكد الجناح, كشرياف صدرم  (Brachial artery)عضدم 
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(Pectoral artery)  كبير يزكد عضالت الصدر كيتفرع منو شرياف
بطني كيدعى, بالشرياف المبني الداخمي داخمي لتزكيد جدار الجسـ اؿ

(Internal mammary artery) . ينحني االبير الجيازم االيمف نحك
يتفرع مف االبير .  الجية اليمنى ثـ بأتجاه الخمؼ مككنان االبير الظيرم

كشرياف مسراقي امامي  (Coeliac artery)الظيرم, شرياف جكفي 
(Anterior mesenteric artery)  الشراييف الكمكية االمامية كزكج مف

(Anterior renal arteries)  تزكد الفصكص االكلى
اما في االنثى , كيعطي الشرياف الكمكم فرعان الى الخصية في الذكر. الكمى

النعداـ )فأف الشرياف الكمكم االيسر فقط ىك الذم يعطي فرعان لممبيض 
م زكج مف كما يتفرع مف االبير الظير(. المبيض االيمف في الطيكر

الشراييف الفخذية تمر الى الجية الظيرية مف الكمى لتزكيد العضالت 
كما يغادر االبير الظيرم زكج مف . الحكضية كالعضالت الخارجية لمفخذ

كيخرج مف كؿ شرياف منيما شرياف كمكم كسطي , الشراييف الكركية
(Middle renal artery) م كشرياف كمك, لتزكيد الفص االكسط مف الكمية

كما تخرج . م مف الكميةلمفص الخمؼ (Posterior Renal Artery)خمفي 
كيستمر االبير . , شراييف حرقفية داخمية كشرياف مسراقي خمفيمف االبير

. ( Caudal Artery)الظيرم الى الخمؼ كشرياف ذيمي   
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 الجياز الشرياني في الطيور(: 16-10)شكل                  

( laptaK, 1996عف)
المبائن (. 6)
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كاالرنب ىك نمكذج  .ر المبائف تباينان في التفرعات الشريانيةتظو
مف الشراييف ( 17-10شكؿ ) كفيو يتككف الجياز الشرياني ,لحيكاف لبكف

:  اآلتيةالرئيسية كالفرعية 
كينشأ مف البطيف االيمف  ,(Pulmonary Aorta)االبير الرئكم  .أ 

 Right)شرياف رئكم ايمف  يتفرع الىحيث خمفيان  –كينحني ظيريان 

Pulmonary Artery)  كشرياف رئكم ايسر(Left Pulmonary 

Artery)  ككؿ منيما يحمؿ الدـ غير المؤكسج الى الرئة التي تقع في
 .جانبو

يكجد في المبائف  ,(Left Systemic Aorta)االبير الجيازم االيسر  .ب 
ينشأ  يافىذا الشرك .ابير جيازم مفرد ىك االيسر, بضمنيا االرنب

الرئيسي الذم يكزع الدـ المؤكسج يمثؿ الكعاء  اماـ البطيف االيسر ك
كىك يعطي شريانيف  .مف خالؿ فركعو الى مختمؼ اجزاء الجسـ

الشرياناف التاجياف االيمف , القمب ىما صغيريف يذىباف الى جدار
 .(Right and Left Coronary Arteries)كااليسر 

يخرج منو حيث سر بأتجاه اليسار ينحرؼ االبير الجيازم االم
 (Innominate Artery)الشرياف الالمسمى  :شريانيف كبيريف ىما

. (Left Subclavian Artery)كالشرياف تحت الترقكم االيسر 
: كىك شرياف قصير تتفرع منو ثالثة شراييف ىي, الشرياف الالمسمى -

 ,(Right Subclavian Artery)الشرياف تحت الترقكم االيمف 
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 Right and Left Common Carotid)كشرياناف سباتياف عاماف 

Arteries) .
ىذا الشرياف الى الخارج  يتجوحيث  الشرياف تحت الترقكم االيمف  -
 (Vertebral Artery)الشرياف الفقرم : يعطي ثالثة فركع رئيسة ىيؿ

كشرياف لبني , كد الفقرم كالدماغ كالحبؿ الشككيكيذىب الى العـ
, يذىب الى جدار الصدر (Internal Mammary Artery)داخمي 

. يذىب الى الطرؼ االمامي (Brachial Artery)كشرياف عضدم 
 (Common Carotids Arteries)الشراييف السباتية العامة  -

خالؿ ايمف كايسر يمتداف نحك االماـ  بشريانيف سباتييف عاميفكتتمثؿ 
يتفرع  مقربة مف زاكية الفؾ كعند كصكليا الى. العنؽ كبمكازاة الرغامى

 (External Carotid Artery)كؿ منيما الى شرياف سباتي خارجي 
كشرياف سباتي داخمي , يذىب الى االجزاء الخارجية مف الرأس

(Internal Carotid Artery)  يذىب الى الدماغ كاالجزاء العميقة
ر كفي بعض االحياف ينشأ الشرياف السباتي العاـ االيس. مف الرأس

. مباشرة مف القكس االبيرم بدالن مف الشرياف الالمسمى
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 (.Kotpal, 1996عن )الجياز الشرياني في االرنب (: 17-10)شكل
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, (Left Subclavian Artery)الشرياف تحت الترقكم االيسر   -

كيتفرع الى نفس تفرعاف , كىك ينشأ بشكؿ مستقؿ مف القكس االبيرم
. مفالشرياف تحت الترقكم االم

كيسمى بيذا االسـ عندما ينحني . (Dorsal Aorta)االبير الظيرم  .ج 
االبير الجيازم االيسر بأتجاه الجية الظيرية مف القمب كيسير بشكؿ 

كىك يخترؽ الحجاب الحاجز كيسير . مستقيـ تحت العمكد الفقرم
كخالؿ مسيرتو تتفرع منو عدة فركع .  بأتجاه الخمؼ حتى نياية الذيؿ

 :ىي كاالتي

كتتمثؿ بعدة , (Intercostal Arteries)الشراييف بيف الضمعية  -
. ازكاج مف شراييف صغيرة تذىب الى عضالت االضالع

تتمثؿ بزكج مف الشراييف , (Phrenic Arteries)الشراييف الحجابية  -
. الضغيرة التي تذىب الى عضالت الحجاب الحاجز

ياف كبير مفرد يعطي  , كىك شر(Coeliac Artery)الشرياف الجكفي      -
 كيذىب الى (Left Gastric)المعدم االيسر  :ثالثة فركع ىي 

, الطحاؿ كالكبدم كيذىب الى (Lienal), كالطحالي المعدة
(Hepatic)  الذم يذىب الى الكبد . 
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, (Anterior Mesentric Artery)الشرياف المساريقي االمامي  -
كىك شرياف مفرد كبير يكزع الدـ الى البنكرياس كاالثنى عشرم كالصائـ 

. كالمفائفي كاالعكر كالقكلكف
كتتمثؿ بزكج مف الشراييف  ,(Renal Arteries)الشراييف الكمكية  -

ككؿ كاحد منيما يعطي فرع عمكم , يذىب كؿ كاحد منيما الى كمية
. (لينيةالغدة االدرينا) يذىب الى الغدة جنب الكمية 

كتتمثؿ بزكج مف  ,(Gonadial Arteries)الشراييف المنسمية  -
كىي تدعى بالشراييف الحيمنية  .الشراييف التي تذىب الى المناسؿ

(SpermaticArteries) كالشراييف المبيضية في الذككر ,(Oranian 

Arteries) كعادة ينشأ الشرياف المنسمي االيمف مف مكقع . في االناث
. مف مكقع نشكء االيسر اعمى قميالن 

, (Posterior Mesenteric Artery)الشرياف المساريقي الخمفي   -
.  كىك شرياف مفرد كسطي بطني يجيز الدـ الى القكلكف كالمستقيـ

كتتمثؿ بشراييف صغيرة  ,(Lumbar Arteries)الشراييف القطنية  -
. تذىب الى الجدار الجانبي البطني

يتفرع  ,(Common Iliac Artery)مة الشراييف الحرقفية العا -
االبير الظيرم في منطقة الحكض الى فرعيف يدعى كؿ منيما 

 .كيذىب كؿ منيما الى احد االطراؼ الخمفية, بالشرياف الحرقفي العاـ
شرياف حرقفي قطني   :كيتفرع كؿ شرياف حرقفي عاـ الى
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(Iliolumbar) يذىب الى الجدار الظيرم في المنطقة البطنية, 
, يذىب الى منطقة الحكض (Internal Iliac)رياف حرقفي داخمي كش

يذىب الى  (Vesicular)كشرياف صغير يدعى بالشرياف الحكيصمي 
. المثانة البكلية كالحالب كالحكصمة المنكية في الذكر كالرحـ في االنثى

كىك شرياف مفرد خمفي يمثؿ  (Caudal Artery)الشرياف الذيمي  -
.  كىك يستمر الى الذيؿ. ىرملالبير الظ اامتداد

 

الجياز الوريدي في الفقريات  . 10-6
يظير الجياز الكريدم في الفقريات تباينان في تفرعاتو الثانكية مع  

كفيما يأتي نماذج مف ىذه  .االرتقاء في سمـ التطكر في الحيكانات الفقرية
. الفقريات

 

دائرية الفم (. 1)
جسـ عف طريؽ كريدييف كبيريف يعكد الدـ مف المنطقة االمامية لؿ 

 (Anterior Cardinal Vein)يعرؼ كؿ منيما بالكريد الرئيسي االمامي 
 .يتحداف في كريد كاحد( Posterior Jugular Veinsكدجياف خمفياف )

كيعكد الدـ مف المنطقة الخمفية لمجسـ عف طريؽ كريد ذيمي ينقسـ في 
جانبية البطنية مف االبير يمراف الى الجية اؿ منطقة المجمع الى كريديف

 Posterior Cardinal)يعرؼ كؿ منيما بالكريد الرئيسي الخمفي  الظيرم

Vein).  كىما يقكماف بجمع الدـ مف االكردة المرتبة قطعيان مف الكمى
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كمع اقتراب ىذيف الكريديف مف القمب فأنيما يتحداف . كالمناسؿ كجدار الجسـ
  .معان في كريد رئيسي كاحد

الكريد الرئيسي الخمفي مع االمامي لتككيف كريد رئيس مشترؾ يمتقي  
(Common Cardinal Vein) كقد يظير كريداف , بعد اضمحالؿ االيسر

مشترؾ  مرئيسكريد كفي أم مف الحاالت فأف , رئيسياف مشتركاف متحداف
(. 12-10شكؿ )جيب الكريدم كاحد يفتح في الجية الظيرية مف اؿ

 

  (Hepatic Portal System) الجياز البابي الكبدي
 (Subintestinal Vein)يمر في طية التفمكسكؿ كريد تحت معكم  

في  (Portal Heart)كىناؾ قمب بابي  .صغير يجمع الدـ مف االمعاء
. الكريد البابي الكبدم يساعد في دفع الدـ

 

  (Renal Portal System)الجياز البابي الكموي 
. دائريات الفـليس ىناؾ جياز بابي كمكم في  
 

االسماك (. 2)
: ينقسـ الجياز الكريدم في االسماؾ الغضركفية الى 

  (Anterior Cardinal System)الجياز الرئيس االمامي  .1
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كيتألؼ مف زكج مف االكردة , يقـك بجمع الدـ مف اجزاء الجسـ االمامية
الكريد )الكبيرة الرئيسية التي تفتح الى قناة ككفير الكاقعة عمى نفس الجانب 

. (18-10شكؿ ( )Common Cardinal Veinالرئيس المشترؾ 
 

  (Posterior Cardinal System)الجياز الرئيسي الخمفي  .2

يتألؼ مف كريد ذيمي       كىك  .جمع الدـ مف اجزاء الجسـ الخمفيةيقـك ب
(Caudal Vein) كيتفرع عند . يمر مف خالؿ االقكاس الدمكية لمفقرات
 Renal)ني عمى مقربة مف المخرج الى كريديف كمكييف دخكلو الجكؼ البط

Vein).  راف عمى الحافة الظيرية الجانبية لكؿ كمية يستـكىذيف الكريديف
 (Portal Veins)حيث يستمـ كؿ منيما عددا مف االكردة البابية 

 Posterior)كمف ثـ يعرؼ الكريد الكمكم بالكريد الرئيس الخمفي , الصغيرة

Cardinal Vein).  يتسع الكريد الرئيس الخمفي عمى مقربة مف القمب
 Posterior Cardinal)مككنان ما يطمؽ عميو الجيب الرئيسي الخمفي 

Sinus)  (. 18-10شكؿ )كالذم يصب في قناة ككفير
 

 (Hepatic Portal System)الجياز البابي الكبدي   .3

ة تتحد يجمع الدـ مف القناة اليضمية كالغدد الممحقة بكاسطة اكرد    
 Lineo-gastric)كىي الطحالي المعدم , مككنة كريد بابي كبدم

Vein) كالمعدم االمامي كالخمفي ,(Anterior & Posterior Gastric 

Veins)كالمعكم االمامي كالخمفي ,(Anterior & Posterior 
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Intestinal Veins) . ينقسـ الكريد البابي الكبدم الى فرعيف يذىب كؿ
يتجمع الدـ مف الكبد بكاسطة اكعية شعرية . صكص الكبدمنيما الى احد ؼ

 Hepatic)ف جيبيف رقيقي الجدراف يعرؼ كؿ منيما بالجيب الكبدم تككه 

Sinuses) كيفتحاف الى الجيب الكريدم ,(Sinus Venosus) ( شكؿ
10-18 .)

 

  (Ventral Veins)االوردة البطنية  .4

ككفير خالؿ الجيكب ؼ الدـ الى قناة كتشتمؿ عمى اكردة امامية تصره 
كاالكردة الخمفية التي  (Inferior Jugular Sinuses)الكدجية السفمى 

كالكريد االخير يتككف مف اتحاد الكريد الغمصمي . تصب في تحت الترقكم
(Branchial Vein)  كالكريد البطني الجانبي(Lateral Abdominal 

Vein) .
 

  (Cutaneous Veins)االوردة الجمدية  .5

لى كريد جمدم ظيرم يمر تحت الجمد في المنطقة الكسطية كتشمؿ ع
كجمدم جانبي يصب كؿ منيما في الكريد , كجمدم بطني, الظيرية

.  الغمصمي
كال يختمؼ الجياز الكريدم في االسماؾ العظمية كثيران عما ىك في 

االسماؾ الغضركفية كاف كانت االسماؾ شعاعية الزعانؼ تفتقد الى االكردة 
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ؼ مف الزعنفتيف الحكضيتيف الى الكريد مف ثـ فأف الدـ يصره ك, البطنية
. الرئيسي الخمفي

اما الجياز الكريدم لالسماؾ الرئكية فأنو يختمؼ كثيران عما ىك في  
, لكف ك مكجكد في البرمائياتقسماؾ االخرل كيككف اقرب الى مااال

د البطني كفييا يصب الكرم, االسماؾ الرئكية تحتفظ بالكريد الرئيسي الخمفي
.  االمامي في الجيب الكريدم مباشرة

 
االتجاه االساس في تكوين  ( أ), الجياز الوريدي في االسماك(: 18-10)شكل    

 ,Kardongعن )الجياز الوريدي في الكوسج ( ب) ,الجياز الوريدي       

1998.) 
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البرمائيات (. 3)
كييف يعكد الدـ الى القمب في الضفدع عف طريؽ كريديف رئ 

(Pulmonary Veins) كيتجمع الدـ . تمتقي كتفتح سكية في االذيف االيسر
 Anterior Vena)مف الجزء االمامي لمجسـ في كريديف اجكفيف امامييف 

Cavae) ( 19-10شكؿ), يتككف كؿ منيما مف اتحاد ثالثة اكردة ىي :
  (External Jugular Vein)الوريد الودجي الخارجي .1

 .المساف كقاع الفـيستمـ الدـ مف 

  (Innominate Vein)الوريد الالمسمى .2

كالمحجر كالكتؼ  ,قادـ مف الدماغكيستمـ الدـ اؿ
  (Subclavian Vein)الوريد تحت الترقوي .3

كمف الجمد  (Brachial Vein)كيستمـ فرعا مف الذراع العضدم 
. (Musculo-Cutaneous Vein)كعضالت البطف كالرأس 

الجزء الخمفي لمجسـ عف طريؽ االجكؼ الخمفي كيعكد الدـ مف  
(Posterior Vena Cava) كىذا الكريد يستمـ الدـ   .الذم ينشأ بيف الكمى

  .(Renal Portal Vein)عف طريؽ الكريد البابي الكمكم  القادـ الى الكمى
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 (.Weichert, 1970عن )  الجياز الوريدي في الضفدع (: 19-10)شكل

الفرع  :فرعيف ـ الكريد الفخذم عند دخكلو جكؼ الجسـ الىينقس 
يمتقي مع مثيمو مف الذم   (Pelvic Vein) حكضياؿكريد االكؿ ىك اؿ

 Anterior)الجية االخرل مككنيف معان الكريد البطني االمامي 

Abdominal Vein).  الحرقفي ىك  الثاني كالفرع(Iliac) يمتقي مع  الذم
كما يصب في االجكؼ  .معان الكريد البابي الكمكم ليككنا الكريد الكركي

 .(Gonadial Veins)كمنسميو  (Renal Veins)الخمفي اكردة كمكية 
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كردة فاف اكردة اخرل متمثمة باال بالجيب الكريدم كقبؿ التقاء االجكؼ
. تصب فيو (Hepatic Veins)كبدية اؿ
فركع  يجمع الجياز البابي الكبدم الدـ مف القناة اليضمية عبر 

. ثـ االجكؼ الخمفي, كمنو الى االكردة الكبدية, متعددة تحمؿ الدـ الى الكبد
كيككف االذيف  .االكردة الرئكية, تفتقد السممندرات عديمة الرئات 

كفي معظـ الذيميات كقميالن مف الالذيميات يستمر . االيسر مختزالن في الحجـ
. الجزء االمامي مف كؿ كريد رئيسي خمفي باالختزاؿ

 

الزواحف (. 4)
: مف( 20-10شكؿ )يتألؼ الجياز الكريدم  
  (Precaval Veins)الوريدان االجوفان االماميان  .1

: كيتككف كؿ منيما مف اربعة اكردة ىي
كيتككف مف  ,(Common Jugular Vein)كدجي مشترؾ كريد  .أ 

مع الكدجي الداخمي  External Jugularاتحاد الكدجي الخارجي 
(Internal Jugular Vein).  يستمـ الكدجي الخارجي الدـ مف

الكدجي الداخمي الدـ مف  الكريد يستمـفي حيف , الفؾ العمكم كالسفمي
كيصب في الكريد الكدجي المشترؾ اثناء مركره . الدماغ كالمحاجر

 .(Temporal Vein)الكريد الصدغي , بالرقبة
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لوريدي في العظايا  الجياز ا(: 20-10)شكل                   
  (.Bhamrah & Juneja, 1996عن )             

, كيقـك بجمع الدـ (Subclavian Vein)كريد تحت ترقكم ايسر  .ب 
 .مف الطرؼ االمامي عف طريؽ ثالث فركع صغيرة
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يجمع الدـ مف الجمد  (Intercostal Vein)كريد بيف ضمعي  .ج 
 .كعضالت الصدر

كىك كريد  (Laryngo-tracheal Vein) الكريد الحنجرم الرغامى .د 
يتصؿ الكريداف . نحيؼ جدان يستمـ الدـ مف المساف كالحنجرة كالرغامى

كيتككف  .اتصاالت مستعرضة 5-4القصبياف عبر -الحنجرياف
االجكؼ االمامي الذم يفتح في , بأتحاد ىذه االكردة كريد كبير ىك

 .الجيب الكريدم
 

  (Post Caval Vein)الوريد االجوف الخمفي  .2

يقـك ىذا الكريد بجمع الدـ مف الكمى عف طريؽ زكج مف االكردة    
كما يصب فيو كريد منسمي  .(Efferent Renal Veins)الكمكية الصادرة 

يستمر الكريد الكمكم الصادر االيمف ككريد اجكؼ خمفي يمر خالؿ . صغير
كخالؿ مركره يصب فيو . كيفتح في الجيب الكريدم, الفص الكبدم االيمف

ككريد فقرم صغير , اك اكثر (Hepatic Veins)يداف كبدياف كر
(Vertebral Vein) كريد اضافة الى , قبؿ دخكلو الفص االيمف لمكبد

. بعد خركجو مف الكبديصب فيو  (Oesophageal Vein)مريئي 
 

  (Pulmonary Vein)الوريد الرئوي  .3

في  كريد رئكم كاحد يتككف مف التقاء عدة اكردة مف الرئتيف كيصب
. االذيف االيسر
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  (Hepatic Portal Vein)الوريد البابي الكبدي . 4

كىك كريد يجمع الدـ مف القناة اليضمية عف طريؽ اتحاد الكريد المعدم 
م كفرع رم كالمعكم االمامي كالخمؼاالمامي كالخمفي كالطحالي كاالثنى عش

فص االيسر اؿيدخؿ الكريد البابي الكبدم الى  .مف الكريد البطني االمامي
كمف ثـ يجمع الدـ مف الكبد عف طريؽ الكريد الكبدم , مف الكبد ليتفرع فيو

. فيالذم يصب في االجكؼ الخؿ
يبدأ الكريد الذيمي عند طرؼ الذيؿ كيستمر في القناة الدمكية مف الفقرات 

كعند دخكلو الكمى يتفرع الى زكج مف االكردة البكابية الكمكية . الذيمية
(Renal Portal Veins)  ( االكردة الكمكية الكاردةAfferent Renal 

Veins),  كيستمـ كؿ منيا كريد مجمعي(Cloacal Vein) كمستقيمي 
(Rectal Vein) .

كيستمر الكريد البابي الكمكم في الكمية حيث يتفرع حتى يتالشى  
يجمع الدـ مف كؿ طرؼ خمفي بكاسطة كريد حرقفي داخمي كآخر  .قطره

يتصؿ  (Common Iliac Vein)م كريد حرقفي مشترؾ خارجي يتحداف ؼ
.  بالكريد البابي الكمكم بكاسطة اتصاالت مستعرضة

 Pelvic)يستمر الكريد الحرقفي المشترؾ في االماـ ككريد حكضي  

Vein)  يصب فيو كريد دىني(Adipose Vein) مف الجسـ الدىني ,
مف  (Epigastic Vein)كفكؽ معدم  (Sciatic Vein)ككريد كركي 
. جدار الجسـ
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كريد بطني امامي  , ف الكريداف الكركياف بعد اتحادىمايككه  
(Anterior Abdominal Vein).  كقد يككف االتحاد غير تاـ فيككف

ينفصؿ الكريداف البطنياف  .ىناؾ كريداف بطنياف امامياف في بعض المناطؽ
ية االمامية مع في االماـ حيث يرتبط في النياية االمامية احد االكردة البطف

بينما يدخؿ الكريد , كبدم ليدخؿ الفص االيسر مف الكبدالكريد البابي اؿ
. البطني االمامي الى الفص االيسر مف الكبد بشكؿ مباشر

 

الطيور (. 5)
: عمى( 21-10شكؿ )يشتمؿ الجياز الكريدم  

 االوردة الجوفاء .1

ككريد , (Precaval Veins)كىي زكج مف االكردة الجكفاء االمامية 
الكريد االجكؼ االمامي في  يتككف .(Postcaval Vein)اجكؼ خمفي 
: كؿ جانب مف

كيتككف باتحاد الكريد الكدجي , (Jugular Vein)الكريد الكدجي  .أ 
 Internal), كالداخمي (External Jugular Vein)الخارجي 

Jugular Vein) . كيتصؿ الكدجياف عند قاعدة الجمجمة مككنيف
كىذا التشابؾ يعمؿ . (Jugular Anastomosis)تشابؾ كدجي 

عمى منع انسداد مجرل الدـ عندما يغمؽ احد االكردة مؤقتان اثناء 
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 Vertebral)كما يتصؿ بالكريد الكدجي اكردة فقرية . التفاؼ الرقبة

Veins) صغيرة. 
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الجياز الوريدي في الحمامة (: 21-10)شكل
 (.Kotpal, 1996عن )              

كيصب فيو الكريد , (Subclavian Vein)الكريد تحت الترقكم  .ب 
ككريد كبير جدان مف , مف الجناح (Brachial Vein)العضدم 

كالذم  (Pectoral Vein)عضالت الصدر ىك الكريد الصدرم 
 (Internal Mammary Vein)يتصؿ بو كريد لبني داخمي 

 .صغير مف الجدراف الصدرية البطنية

يتككف مف اتحاد جميع االكردة التي تجمع , كاالجكؼ الخمفي الكريد .ج 
: الدـ مف الجزء الخمفي لمجسـ كىي

كريد ذيمي صغير غير مزدكج ينشطر الى كريديف بابييف كمكييف يدخؿ 
يستمـ الدـ مف   تفرع الكريد الذيمي كريدنقطة كينشأ عند  .كؿ منيما الى كمية

 ,يعرؼابي الكبدم في الكبد المجمع كالمستقيـ ك يتصؿ بالكريد الب
الكريد  كىذا  .(Coccygeomesenteric Vein)مسراقي اؿعصعصي باؿ

. يعتبر مف ميزات الطيكر
 Internal Iliac)كريد حرقفي داخمي , يستمـ كؿ كريد بابي كمكم 

Vein) ككريد كركي , ف الكميةكاكردة كمكية ـ, مف منطقة الحكض
(Sciatic Vein) فخذم كريد ك, كبير(Femoral Vein) .
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الكريداف البابياف الكمكياف الكمية فأنيما يعكداف لاللتحاـ كحالما يترؾ 
 .(Common Iliac Vein)يعرؼ بالكريد الحرقفي المشترؾ  مككنيف ما

 Post)يمتقي الكريداف الحرقفياف المشتركاف لتككيف كريد اجكؼ خمفي 

Caval Vein) ستمـ زكجاف قصير يمر عبر الفص الكبدم االيمف حيث م
. كمف ثـ يدخؿ االذيف االيمف ,مف االكردة الكبدية

 
 

  (Pulmonary Veins)االوردة الرئوية  .2

كىذه  . طريؽ زكج مف االكردة الرئكية يعكد الدـ مف كؿ رئة عف
. فتح  فيو بفتحة كاحدةلت االيسر قبؿ دخكليا االذيف االكردة تتحد

 

  (Hepatic Portal System)الجياز البابي الكبدي  .3

يعكد الدـ مف القناة اليضمية الى الكبد عف طريؽ الكريد البابي 
االثنى عشرم  -كىذا الكريد يتككف مف اتحاد الكريد المعدم. الكبدم

(Gastro-duodenal Vein), كالمسراقي الخمفي ,كالمسراقي االمامي, 
ما يتصؿ ؾ .(Coccygeomesenteric Vein)كالعصعصي المسراقي 

يعيد الدـ  (Epigastic Vein)كريد فكؽ معدم , م في الكبدبالكريد الكبد
. مف البريتكف

يجمع الكريد البابي الكبدم الدـ مف المستقيـ كالمفائفي كاالثنى عشرم      
ينقسـ الى فرعيف يدخؿ كؿ منيما الى فص كبدم مككنان شبكة  ثـ. كالقانصة
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كبدم يصب في يعكد الدـ مف الكبد بكاسطة كريد ك. مف االكعية الشعرية
. الكريد االجكؼ الخمفي

 

  (Renal Portal System)الجياز البابي الكموي  .4

يختزؿ الكريد البابي الكمكم في الحماـ بشكؿ كبير حيث يتمثؿ بكريديف 
 Afferent Renal)بابييف كمكييف يعطي كؿ منيما اكردة كمكية كاردة 

Veins) كمف ثـ  .رم فيياف جياز كعائي شعىا ال تككه قميمة لكؿ كمية لكف
فأف الدـ يصؿ الى القمب مف الجزء الخمفي لمجسـ مباشرة كليس مف خالؿ 

.  االكعية الشعرية الكمكية كما في البرمائيات كالزكاحؼ
المبائن (. 6)

يتألؼ الجياز الكريدم في االرنب مف زكج مف االكردة الرئكية الكبيرة 
(Pulmonary Veins) ,يفامامي يفاجكؼ يفككريد (Precaval Veins) 

(. 22-10شكؿ ) (Postcaval Vein)ككريد اجكؼ خمفي , ايمف كايسر
لتككيف كريد رئكم مشترؾ  تتحد االكردة الرئكية في االرنب 

(Common Pulmonary Vein) يفتح الى االذيف االيسر  .
الخارجي  , يتككف الكريد االجكؼ االمامي االيمف مف الكريديف الكدجي -

 ككريد بيف ضمعي ,  (Subclavian Vein)كريد تحت الترقكم كاؿ ,كالداخمي

(Intercostal Vein) كيحمؿ كريد فرد رئيس . امامي(Azygos 

Cardinal Vein) الدـ مف الفسح الخمفية بيف الضمعية كالمنطقة القطنية .
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  .  Kotpal, 1996)عن) الجياز الوريدي في االرنب(: 22-10)شكل     

لكف ىناؾ قميؿ , االجكؼ  االمامي االيسر الى الكريد الفرديفتقد الكريد  -
مف االكردة الصغيرة عمى الجانب االيسر تككهف الكريد نصؼ الفرد 
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(Hemiazygos Vein) . كىذا الكريد يمتقي مع الكريد الفرد مف الجانب
كيتصؿ الكريداف الكدجياف . االيمف عف طريؽ تشابكات مستعرضة

 Transverse Jugular)ؾ كدجي مستعرض الخارجياف عف طريؽ تشاب

Anastomosis) .
يجمع الدـ مف جدار القمب عف طريؽ زكج مف االكردة التاجية  -

(Coronary Veins)  الصغيرة كالتي تفتح في االجكؼ االمامي االيسر
. فقط
يتككف الكريد االجكؼ الخمفي مف التقاء عدد مف االكردة, كالتي تقـك  -

فيمتقي الكريد الذيمي مع الكريداف , ء الخمفية لمجسـبجمع الدـ مف االجزا
لتككيف كريد كسطي مشترؾ  (Internal Iliac Veins)الحرقفياف الداخمياف 

.  (Hypogastric Vein)تحت معدم 
كاثناء مساره باتجاه القمب يصب فيو زكج مف االكردة الحرقفية الخارجية     

(External Iliac Veins) ف جدار البطف كالرحـ في التي تجمع الدـ ـ
كريد حكصمي عف طريؽ كما يجمع الدـ مف المثانة البكلية . االنثى

(Vesicular Vein) ف ما كمف ثـ فأنو يككه , يصب في تحت المعدم
.  (Postcaval Vein)يعرؼ باالجكؼ الخمفي 

 Iliolumbar)يستمـ االجكؼ الخمفي زكج مف االكردة الحرقفية القطنية  -

Veins) الكردة كزكج مف االكردة المنسمية كزكج مف ا, ضالت الظيرمف ع
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يصب فيو زكج مف  ,كبعد اختراقو الحجاب الحاجز .الكمكية كاالكردة الكبدية
. (Phrenic Veins)اكردة الحجاب الحاجز 

يجمع الدـ مف الطحاؿ كالمعدة بكاسطة الكريد الطحالي المعدم  -
(Lineo-gastric Vein) , كالبنكرياس عف طريؽ كمف االثنى عشرم

القكلكف كمف المفائفي كاالعكر ك, (Duodenal Vein)الكريد االثنى عشرم 
فيما  ,(Anterior Mesenteric Vein) المسراقي االمامي الكريد بكاسطة

كىذه االكردة تصب . يقـك المسراقي الخمفي بجمع الدـ مف المستقيـ كالمخرج
يدخؿ ىذا الكريد في  .(Hepatic Portal Vein)في الكريد البابي الكبدم 

ف كتمتقي االكعية الشعرية لتككه . الفص االيسر مف الكبد مككنان اكعية شعرية
اكردة كبدية تخرج مف الكبد كتصب في االجكؼ الخمفي الذم يفتح الى 

.  االذيف االيمف
االجكؼ االمامي االيسر خالؿ الكريد  الى ىناؾ مف المبائف ما تفتقد -

كمف ثـ فأف الدـ يحمؿ مف جيتي , (مثؿ االنساف كالقط)ية لة الجنيفالمرح
 Brachiocephalic)الرأس عف طريؽ كريد يعرؼ بالعضدم الرأسي 

Vein)  . يمتقي مع مثيمو مف الجية االخرل لتككيف الكريد كىذا الكريد
الكريد االجكؼ العمكم , مامي الذم يطمؽ عميو في االنسافاالجكؼ اال

(Superior Vena Cava)  .
 

  Evolution of Portal Systems) )  تطور االجيزة البابية. 10-7
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االساس لجياز الدكراف في الفقريات عدة اجيزة  يكجد ضمف الشكؿ 
: بابية ككاالتي

 

  (Hepatic Portal System)الجياز البابي الكبدي  .1

يقـك الكريد البابي الكبدم في الحالة البدائية بتصريؼ الدـ مف المعي 
كفي (. كما في الجرث كبعض االسماؾ طرفية التعظـ)ة الى الذيؿ اضاؼ

كمف ثـ فأف الدـ القادـ , فقريات اخرل يفقد البكابي الكبدم اتصالو مع الذيؿ 
.  مف الذيؿ يجب اف يدخؿ جياز كريدم آخر ىك الكريد البابي الكمكم

 

  (Renal Portal System)الجياز البابي الكموي   .2

اؾ كالبرمائيات البابي الكمكم في دائرية الفـ كاالسـ تتضح معالـ الجياز
. كيككف مفقكدان في المبائف, كالزكاحؼ كالطيكر

 

دائرية الفم  (. أ)
الرئيسي  الكريد يمر الكريد الرئيس الخمفي مف المنطقة المخرجية الى 

مستممان اكعية مف االعضاء  (Common Cardinal Vein)المشترؾ 
. ار الجسـالبكلية التناسمية كجد

 

االسماك (. ب)
يمر الدـ مف االجزاء الخمفية لمجسـ الى االجزاء الخمفية مف الكريد  

االكردة  – تدعى االف) (Posterior Cardinal Vein)الرئيسي الخمفي 
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كمف ثـ االكردة تحت الرئيسية , الكمىحيث يمر الى انسجة ( البابية الكمكية
(Subcardinal Veins)  الى االجزاء االمامية مف الكريد التي تنقؿ الدـ

.  الرئيسي الخمفي
ىك  اكتضيؼ االسماؾ الرئكية الى االكعية السابقة كعاء جديد 

كتقـك االجزاء االمامية  .االجكؼ الخمفي الذم يستمـ معظـ الدـ مف الكمية
. المختزلة مف االكردة الرئيسة الخمفية بالتصريؼ مف جدار الجسـ

 
 

البرمائيات (. ج)
 .بو الجياز البابي الكمكم في الذيميات مثيمو في االسماؾ الرئكيةيشا 

كفي الالذيميات تتمثؿ االجزاء االمامية مف الرئيسي الخمفي بأكردة فقرية 
(Vertebral Veins) مف الجزء االمامي لمصدر الدـ مختمفة تصرؼ ,

 مف لكف جزء, كفييا يدخؿ جميع الدـ مف االكردة البابية الكمكية الى الكمى
الكمية الى االجكؼ الخمفي دكف الدخكؿ الدـ يتحكؿ في بعض االنكاع عبر 

. في تفرعات االكعية الشعرية
 

الزواحف (. د)
يختمؼ الجياز البابي الكمكم في الزكاحؼ عما ىك عميو في ال  

. البرمائيات الالذيمية
 

 الطيور(. ىـ) 
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يع الدـ تقريبان لكف جـفي الزكاحؼ  الجياز البابي الكمكم مثيمو يشابو 
. كيككف الجياز مختزالن بدرجة كبيرة .الخمفي األجكؼالكمية الى  يتحكؿ عبر

 

المبائن (. و)
. ليس ىناؾ جياز بابي كمكم 
  
  (Hypophysis Portal System)الجياز البابي النخامي  .3

تصؿ بيف تحت المياد كىك جياز صغير مؤلؼ مف اكعية دمكية 
عف طريقو العكامؿ المطمقة لميكرمكف مف النخامية  نتقؿكت. كالنخامية الغدية

كىك  .كىذا الجياز ميـ عمى الرغـ مف صغره. الى الفص االمامي الغدية
  .االسماؾ باستثناءيكجد في جميع الفقريات 

 

الجياز الوعائي الممفاوي . 10-8
اال انو , (جياز الدكراف)يعد الجياز الممفاكم جزء مف الجياز الدكرم  

 .بو ز العديد مف الكظائؼ الخاصةيعامؿ كجياز منفصؿ ككنو ينجعادة ما 
 Lymphatic)اكعية لمفاكية  :مف ية فيك يتألؼكمف الناحية التركيب

Vessels)  كنسيج لمفاكم(Lymphatic Tissue) ف نسيج ىك تجمع ـ
الدـ البيضاء كالخاليا البالزمية كالخاليا  رابط كخاليا حرة مثؿ كريات

. الممتيمة
 

االوعية الممفاوية . 10-8-1
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بأعادة دكرة , تقـك االكعية الممفاكية التي تككف مغمقة النيايات 
الى الجياز الكعائي القمبي  سكائؿ الجسمية مف االنسجة اؿ

(Cardiovascular System). عميو في  كتككف جدرانيا مماثمة لما ىي
ر بأتجاه صمامات تسمح بالمرك االكردة , فضال عف اشتراكيا معيا بكجكد

. (One-way Valves)كاحد 
االكؿ  :مف مصدريف (Arterioles)ينشأ الضغط في الشرينات  

الناتج مف  (Hydrostatic Pressure)( السكائؿ)متمثؿ بضغط المكائع 
 يؤدم الى سرياف السائؿ مف الدـ الى االنسجةالذم  بقايا تقمص البطيف ك

 Osmotic)زمكزم كالمصدر الثاني يتمثؿ بالضغط االك ,المحيطة

Pressure)  الناتج مف عدـ تماثؿ تركيز البركتيف ضمف سكائؿ الشرينات
لنسيج المحيط كعميو فأف السائؿ يتحرؾ مف ا, (االنسجة المحيطة)كخارجيا 

 يككف ضغط متبقيات السكائؿ في مقتربات الشعيرات الدمكية ك. بأتجاه الدـ
ف الدـ لسائؿ الناضح ـكمف ثـ فأف ا. اعمى مف الضغط االكزمكزمعادة 

كفي  .(Tissue Fluid)بالسائؿ النسيجي  ,الى الخاليا المحيطة يدعى
ؿ يتشتت ضغط السائ, مجمكعة الشعيرات الدمكية ك (Venule)د الكرمه 

بكاسطة  تاركان سيادة لمضغط االكزمكزم حيث يسحب السائؿ النسيجي
.  رة الدمكيةيعكد الى الدكؿ (Lympatic Tubules)النبيبات الممفاكية 

يدعى السائؿ المحمكؿ بكاسطة االكعية الممفاكية بالممؼ  
(Lymph).  كىك يحتكم في اغمبو ماء كقميؿ مف المكاد المذابة مثؿ
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الممؼ بكاسطة شعيرات تجمع م. كال يحتكم خاليا دـ حمراء, البركتينات
عكد بو تالتي ك, كمف ثـ الى االكعية الرئيسة في الجياز الممفاكم لمفية دقيقة

الكريديف ))االكردة الجكفاء  عبر اكردة رئيسة تنتيي عند الى الدكرة الكريدية 
 (Postcaval)كالكريد االجكؼ الخمفي  ((Precaval)االجكفيف االمامييف 

شبكة مف االقنية  تشكؿ االكعية الممفاكية كمف ثـ فاف .(23-10شكؿ )
. (Anastomosing Channels)الممتحمة 
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والعقد اللمفاويت  (Lymphatic Circulatim)الدورة اللمفاويت (: 23-10)شكل

(Lymphatic Circulatim)  والعقد اللمفاويت(Lymph Nodes).  

 مقطع مستعرض في عقدة لمفاويت في اللبائن( ب)االوعيت اللمفاويت ( أ)

 .(Kardong, 1998عن ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التشريح المقارن لمجياز الممفاوي . 10-8-2
 Comparative Anatomy of Lymphatic System  

 

دائرية الفم واالسماك (. 1)
تككف ىذه الفقريات ذات اكعية دقيقة تمثؿ االكعية الممفاكية لكنيا  

رتباط اال, كما اف عمى بعض خاليا الدـ الحمراءباحتكائيا  عنيا تختمؼ
مف  كمف ثـ فأف, في اماكف متعددةيككف  باالكردة كالجيكب الكريدية

المناسب اف يطمؽ عمى ىذه االكعية بالجياز الدمكم الممفاكم 
(Hemolymphatic System) .

ففي  ,كىناؾ بعض االسماؾ ذات جياز لمفاكم جيد التككيف 
 Subcutaneous)االسماؾ طرفية التعظـ تكجد اربعة قنكات تحت جمدية 



 

 

الفصل 

....................................................................................العاشر

 جهاز الدوران......

 

702 

Ducts) ,قناة اك  كما تكجد. كاحدة ظيرية كاخرل بطنية كاثنتاف جانبيتاف
تدعى ايضان القناة الرئيسة ) (Subvertebral Duct)قناتاف تحت فقرية 

Cardinal Duct). ترتبط بيا كتمتد عمى طكؿ جكؼ الجسـ  كىذه القناة
كما تكجد ازكاج صغيرة مف المضخات الممفاكية . شبكات قحفية كحشكية

(Lymph Propulsors) كلكف ليس ىناؾ , ذيؿ كقرب البمعـكفي اؿ
  .مات في االكعيةصما

يدخؿ الممؼ عادة الى الجياز الكريدم عف طريؽ زكج مف الفتحات  
كيككف . كزكج آخر قرب االكردة الحرقفية, ة االماميةسفي االكردة الرئي

.  الجياز الممفاكم في االسماؾ الرئكية غير تاـ
 
 

البرمائيات (. 2)
 ىك عميوما تككف البرمائيات ذات جياز لمفاكم جيد التككيف يشابو  

عية تحت جمدية كتحت فقرية مع كجكد اك ,في االسماؾ طرفية التعظـ
كيكجد في الذيميات الكثير مف االزكاج  .كتككف الصمامات مفقكدة, كحشكية

اضافة , مرتبة قطعيان  (Lymph Hearts)الصغيرة مف القمكب الممفاكية 
تمؼ عف كىي تخ .عند قكاعد كؿ مجمكعة مف االطراؼيقع الى زكج كبير 

القمكب الحقيقية في انعداـ العضالت القمبية حيث تكجد في جدرانيا 
. عضالت مخططة
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-10شكؿ )كفي الالذيميات تكجد جيكب لمفاكية كبيرة تحت الجمد  
 زكج في المنطقة االمامية :الممفاكيةاضافة الى زكجيف مف القمكب ,  (24

يمة االطراؼ فأف اما في عد. مف الجسـ, كزكج قرب نياية المرقـ الذنبي
قمب مكزعة عمى  200ىناؾ عدد كبير مف القمكب الممفاكية قد يصؿ الى 

. طكؿ االكردة بيف القطعية في الجمد
 

 
 

 .الجياز الممفاوي في الضفدع(: 24-10)شكل                 
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الزواحف (. 3)
كبيرة  (Subvertebral Duct)تككف الزكاحؼ ذات قناة تحت فقرية  
كما تكجد  .يفمتتفرع في االماـ لتصب في االجكفيف االماـ (25-10شكؿ )

 .كلمحيات اكعية كجيكب لمفاكية كبيرة. قناتيف جانبيتيف كشبكات ممحقة
كلمكثير مف الزكاحؼ زكج كاحد مف القمكب الممفاكية عند قكاعد االطراؼ 

عند قكاعد االطراؼ  (Lymph Propulsor), كزكج مف المضخات الخمفية
 .االمامية

 

الطيور  (.4)
 Thoracic)تصب االكعية الممفاكية في قناتيف لمفاكيتيف صدريتيف  

Ducts) (القناة تحت الفقرية في الزكاحؼ .) كىاتاف القناتاف تصباف بدكرىما
كقد تكجد  في القناة الممفاكية صمامات لكنيا ليست , في االجكفيف االمامييف

نطقة الحكض في الجنيف لكنيا تظير القمكب الممفاكية الصغيرة في ـ. كثيرة
 Bursa)كفي صغار الطيكر يكجد عضك لمفاكم . نادران ما تكجد في البالغ

Fabrici) ذك اىمية في انتاج الخاليا الممفاكية .
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 ية الممفاوية االمامية في االوع( أ) .الجياز الممفاوي في الزواحف(: 25-10)شكل

في سحمية                      الجياز الممفاوي( ج)مسار االوعية الممفاوية ( ب( )التمساح)
. (Kotpal, 1996عن )
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المبائن (. 5)
احدة تشتؽ مف القناة تحت تكجد في معظـ المبائف قناة صدرية كبيرة ك 

كتقـك بالتصريؼ مف معظـ الجسـ لتصب في الكريد الكدجي , الفقرية
صدرية عمى اليميف  كىناؾ قناة .(23-10شكؿ )االيسر اك تحت الترقكم 

. تحت الترقكم االيمفؼ مف الطرؼ االمامي كالكتؼ كتدخؿ الكريد تصره 
العقد الممفاكية  اما .كفي ىذه االكعية ىناؾ العديد مف الصمامات

(Lymph Nodes)  االطراؼ بيف االحشاء كفي العنؽ كقكاعد فانيا تنتشر
لمفاكم العديد مف ف لمجياز اؿكيككه  .في اصناؼ رباعيات االقداـ المختمفة

. التشابكات كالقنكات المتكازية
لكنيا غير مكجكدة في  , تخترؽ االكعية الممفاكية معظـ االنسجة 

الجياز العصبي المركزم كنقي العظـ كاالجزاء العميقة مف الكبد كالطحاؿ 
.  كالنسيج الظيارم لمجمد كالمشيمة

 
 
 

 


