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1-1First lacture 

 1-1المحاضرة االولى

   



 
Comparative anatomy 

 
  علم التشريح المقارن

O هو العلم الذي يعتمد في دراسته على اساس العالقات

التشريحية المقارنة للحيوانات المختلفة وقد يستخدم التشريح 

المقارن ايضا لتوضيح بعض الظواهر التي قد تظهر اثناء 

ودراسة التركيب وحده ال يكفي بل البد . التكوين الجنيني 

 وان يصاحبه الوظيفة عند دراسة علم التشريح المقارن

 

 

 



     phylum : chordataشعبة الحبليات

O واكثرها تقدما حيث ان ,هي ارقى شعبة في المملكة الحيوانية

افراد هذه الشعبة تتميز بوجود قضيب هيكلي محوري ممتد 

ويعمل كدعامة ,بطول الحيوان ويقع في الناحية الظهرية 

الحبل الظهري  بأسمويعرف ,اولية تدعم الجسم 

Notochord  اوchorda dorsalis   ومنه اشتق اسم

 .أي شعبة الحبليات,الشعبة 



 :واهم مميزات هذه الشعبة

 Notochordوجود الحبل الظهري 1.

سبق ان عرفنا الحبل الظهري ويعمل          
كدعامة للحيوان ويوجد في جميع مراحل نموها 

االولى وقد يبقى هذا الحبل بنفس تركيبه 
حتى مراحل النمو المتأخرة كما في  الهستولوجي

الحبليات االولية او قد يتحول اثناء النمو الى 
العمود الفقري  بأسمدعامة اكثر صالبة تعرف 

vertebral column كما في الفقريات. 
 



 Centralالجهاز العصبي المركزي. 2
nervous system 

 brainهذا الجهاز المخ يشمل            
ويمتد هذا  spinal cord والحبل الشوكي

اعلى  للحيونالجهاز في الناحية الظهرية 
والمخ قد يكون بسيط .الحبل الظهري مباشرة 

التركيب كما في الحبليات االولية او معقد كما 
 .في الفقريات

 



 pharynxالبلعوم . 3
البلعوم هو مقدمة القناة الهضمية وهو عبارة عن كيس 

متسع يخترق جدرانه عدد من الثقوب  او الفتحات 
 gillالغلصميةتعرف بالشقوق الخيشومية او الشقوق 

slits 

وعدد هذه ,وتستخدم هذه الشقوق في عملية التنفس 

وعادة ما تكون ,الشقوق يختلف من حيوان الى اخر 

كثيرة العدد في الحبليات االولية ويختزل العدد في 

 .الفقريات



 heart and القلب ودوران الدم  .4
blood circulation 

O العظمى من الحبليات عضو  الغلبيةيوجد في
مركزي عضلي يدفع الدم في االوعية الدموية 

وهو  heartوهذا العضو يدعى القلب , المختلفة 
 .  يوجد دائما على الناحية البطنية

O باإلضافة الى وجود اوعية دموية ظهرية وبطنية
ويكون سريان الدم في االوعية الظهرية في الحيوان 

اما في االوعية , من االمام الى الخلف الحبلي
البطنية فيندفع الدم من الخلف الى االمام وهذا عكس 

 .الالفقرياتموجود في  ماهو



او تجويف الجسم  السيلومتجويف . 5

 الحقيقي

ceolom 
O ففي الحبليات , يتكون هذا التجويف من عدد قليل من الغرف

احدهما تحيط بالقلب وتدعى : االولية يتكون من غرفتين

وغرفة  perichard chamberالغرفة حول القلبية   

وتدعى الغرفة حول  باالحشاءاخرى تحيط 

 .perivisceral chamberالحشوية

O حول  غرفة:غرفمن اربعة  السيلوماما في الفقريات فيتكون

 2pleural chamber(جنبية)قلبية وغرفتان بلوريتان 

 .حشويةتحيطان بالرئتين من االمام وغرفة خلفية حول 

 



 skinالجلد . 6

O يتركب الجلد في جميع الحبليات من طبقة خلوية خارجية هي البشرة

epidermis وطبقة ليفية داخلية هي االدمة , اكتوديرميوهي من اصلdermis 

 .ميزوديرميوهي من اصل 



 تصنيف شعبة الحبليات

O تبعا لبقاء الحبل  -صنفت شعبة الحبليات

الظهري كما هو مدى الحياة او استبداله 

الى مجموعتين اساسيتين  -بالعمود الفقري

 :هما



 مجموعة الحبليات االولية .1
 group prochordata 

O افراد هذه المجموعة تتميز بوجود الحبل الظهري في معظم مراحل نموها وهو

كما تتميز ,مكون من مادة جيالتينية جامدة نوعا ما مما تكسبه الصالبة والمرونة 

افراد هذه المجموعة بأن المخ بسيط التركيب وليس محاطا بمحفظة دماغية او 

  الالقحفياتاو  بالالجمجمياتولذا سميت هذه المجموعة ايضا , جمجمة 

acraniata . 

 



 groupمجموعة الفقريات  .2
vertebrata 

O افراد  هذه المجموعة تتميز بوجود الحبل الظهري في المراحل االولية من النمو

 ولكن اثناء النمو يستبدل بالعمود وهو اكثر صالبة من الحبل الظهري

O كما تتميز افراد هذه المجموعة بأن المخ معقد التركيب ويحاط بالجمجمة ولذا

 .  craniata القحفياتاو  بالجمجمياتسميت هذه المجموعة 



 مجموعة الحبليات االولية.1

O تصنف مجموعة الحبليات االولية تبعا

الحبل ومدى امتداد وموقع  لمورفولوجية

 :الى ثالث تحت شعبالظهري 



A :تحت شعبة راسية الحبل 

Subphylum Cephalochordata 
افراد هذه تحت الشعبة  تتميز بأن الحبل الظهري يوجد في 

احسن صورة واوضح تركيب ويمتد بطول الحيوان من 

 الرميحاالمام الى الخلف ومن امثلة هذه التحت شعبة حيوان 
Amphioxus lanceolatus 

 



B:تحت شعبة نصفية الحبل 

Subphylum Hemichordata 
افراد هذه التحت شعبة تتميز بان الحبل 

الظهري يوجد في الطرف االمامي من 

الجسم ومن االمثلة على هذه التحت شعبة 

 البالنوكلوساس حيوان

Balanoglossus 





C: تحت شعبة ذيلية الحبل 

Subphylum urochordata 
افراد هذه التحت شعبة تتميز افرادها بان الحبل الظهري 

يوجد في منطقة الذيل للطور اليرقي فقط اما في الطور 

البالغ فيختفي الحبل الظهري كليا ومن امثلة هذه التحت 
  Molgulaومولكيوال Ascidiaاالسيدياشعبة حيوان 

 Cionaوسيونا




