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 مجموعة الحبليات االولية.1

  

C- ذيلية الحبل الظهري: تحت شعبة 

Subphylum :Urochordata   

 Ascidians االسيدياتومن االمثلة عليها مجموعة 

Genus: Ascidia  

 (بخاخ البحر)Sea squirts االسم الشائع 



تضم هذه التحت شعبة العديد من الكائنات 
 Tunicata بالغاللياتالبحرية التي تعرف 

نظرا ألن الطور البالغ محاط بجدار سميك 
ومنها اشتق اسم tunicيعرف بالغاللة 

 المجموعة

. 











والغاللة قد تكون من مادة جيالتينية تشبه السليلوز 

  السيوناالموجود في النباتات كما في حيوان 

Cionaوالمولكيوال Molgula 



 cionaسيونا



 mulgula مولكيوال



كما في حيوان غضروفية او قد تتكون من مادة شبه 

 Ascidiaواالسيديا  Stylaالستييال



   Stylaالستييال



 Stylaالستييال



 Ascidiaواالسيديا

 



 Ascidiaواالسيديا

 



 Ascidiaواالسيديا

 



O باالسيدياتوكل هذه االنواع تعرف Ascidians  نظرا

 .لتقارب تركيبها الداخلي



وتتميز افراد هذه المجموعة بان لكل فرد فتحتين في 

 . الطرف الحر من جسمه االسطواني الشكل 

O والمثبت عند قاعدته بواسطة قرص قاعديbasal disc. 

O مندفعا بينما يخرج مندفعا  تيارالماءوالفتحة االولى يدخل منها

 Sea squirtsايضا من الفتحة الثانية ولذا سمي ببخاخ البحر 

 بالممصوكل فتحة تقع على جزء مخروطي الشكل يعرف 

siphon  , الفمي  الممصلذا تسمى الفتحة االولى بفتحةOral 

siphon  وتقع على الناحية البطنية للجسم, 



 الممصوتعرف الفتحة الثانية بفتحة 

وتقع على الناحية atrial siphonالبهوي 

الظهرية والفرد البالغ محاط بالغاللة التي 

بدورها تحيط بجدار الجسم الرخو الناعم  

وهذا  muntleوالذي يعرف بالبرنس 

: يضم االعضاء الداخلية والتي اهمها

 الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي
 





 الجهاز الهضمي

O الفمي  بالممصيبدأ الجهاز الهضميOral siphon 
الذي يقع على الناحية البطنية والذي يفتح للخارج عبر 

الى فتحة الفم  الممصالفمي ويؤدي هذا  الممصفتحة 
وتؤدي فتحة الفم الى Velumالتي تتوسط حاجز البرقع 

الذي يخترق  Pharynxكيس كبير متسع هو البلعوم
جداره عدد كبير من الفتحات الدقيقة والواقعة في 

  Stigmataصفوف منتظمة وتسمى بالثغور التنفسية
 . تفصل بعضها عن بعض قضبان طولية مستعرضة



O ويؤدي البلعوم الى انبوبة ضيقة هي المريء

الذي يقع على الناحية الظهرية لكيس البلعوم 

 مغزليةثم يؤدي المريء الى المعدة وهي 

الشكل والتي بدورها تؤدي الى االمعاء التي 

 تكون طية تجاه الناحية االمامية



O ثم تستمر االمعاء في االمتداد في محاذاة

الناحية الظهرية للبلعوم حيث تنتهي 

 anusبالمستقيم الذي يفتح بفتحة الشرج 

 .atriumفي فتحة البهو 



 الجهاز التناسلي وتكاثر الحيوان

O بمعنى انه يحتوي على كل من  خنثيالحيوان

ovary وtestis . المبيض كمثري الشكل

ويوجد بين فرعي الطية المعوية ومن طرفه 

التي تمتد oviductالمدبب تنشأ قناة البيض 

في محاذاة المستقيم ومالصقة للسطح 

الظهري للبلعوم وتمتد الى االمام حتى تفتح 

 في تجويف البهو





O اما الtestis  فهي على هيئة حويصالت

testis follicles  تحتل جدار كل مبيض

والمعدة ومن هذه الحويصالت تنشأ قنوات 

دقيقة سرعان ما تتجمع مكونه قناة منوية 

spermatic duct  تمتد في محاذاة قناة

المبيض لتفتح هي االخرى في تجويف 

 .البهو





O في اوائل  مايكونوفي فصل التزاوج وغالبا

 ovaالصيف تخرج المنتوجات التناسلية أي 

&sperms  الى التجويف البهوي ومنه الى

الوسط المائي المحيط بالحيوان حيث يتم 

االخصاب وتتكون البيوض المخصبة او 

الى طور يرقي  زايكوتوينمو كل  الزايكوت

( و)واوي الشكل أي على شكل حرف 

 Ascidian االسيديالدعموص  بأسمويعرف 

tadpole 







O وهذه اليرقة تتميز بأن لها منطقة ذيلية كبيرة تحتوي
الذي يوجد في  Notochordعلى الحبل الظهري 

احسن صورة ويمتد بطول المنطقة الذيلية لذا سميت 
هذه التحت الشعبة بذيلية الحبل الظهري  

Subphylum Urochordata  ويمتد بمحاذاة
الحبل الظهري وعلى ناحيته الظهرية الحبل الشوكي 

Spinal cord  وهذا ينتهي في مقدمة المنطقة
 brainالمخ  بالحويصلةيعرف  بأنتفاخالذيلية 

vesicle والتي تناظر المخ في الحبليات العليا. 
 



تسبح في الماء بطالقة حيث انها  االسيديويرقة الدعموص 

 .مزودة بزعنفة ذيلية 

O فانهاوعندما تبدأ هذه اليرقة بالتحول الى الطور البالغ 

المهجورة لوقت  -تلتصق بالصخور او بقاع السفن

ثم تبدأ  oral siphonالفمي  الممصبواسطة  -طويل

المنطقة الذيلية في الضمور تدريجيا حتى تختفي كليا 

وبالتالي يختفي الحبل الظهري والحبل الشوكي الذي 

ال يبقى منه سوى العقدة العصبية المدفونة في جدار 

الفمي  الممصالجسم في المنطقة المحصورة بين 

 البهوي في الطور البالغ   والممص





ويصبح هذا الطور البالغ ملتصقا بالصخور او 

بقاع السفن المهجورة بواسطة القرص القاعدي 

الفمي للطور اليرقي اما  الممصالذي كان يمثل 

الفمي  الممصالجزء الحر لليرقة فيصبح 

 البهوي للطور البالغ والممص



O ومن دراسة التركيب التشريحي للطور اليرقي

(  sessile)مع الطور البالغ الجالس ( pelagic)المتحرك

نجد ان هناك تحورا هاما تمر به االعضاء المختلفة في 

هذا التحور , الطور اليرقي حتى تصل الى الطور البالغ 

هي اقرب –يسير بأعضاء الطور اليرقي من صورة متقدمة 

الى صورة   -الى الحبليات المثالية ممثلة في الطور اليرقي

بدائية ممثلة في الطور البالغ كذلك عرف الباحثون مثل هذا 

النوع من التحور بالتحور العكسي او التحور التقهقري 

Retrogressive metamorphosis 



O تعيش في  االسيدياتوهناك انواع من

مثل حيوان  coloniesمستعمرات

Botryllus حيث تعيش في مجاميع

متالصقة مطمورة في غاللة مشتركة 

بحيث ان كل افراد المستعمرة تؤدي جميعا 

الى الخارج عبر فتحة واحدة هي فتحة 

 common apertureالبهو المشتركة 












