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مجموعة الفقريات

Group Vertebrata

Oالتي الفقريات تطلق على الحبليات

لعمود يستبدل فيها الحبل الظهري با

وتضم عدد ,الفقري اثناء النمو 

االفراد التي لها صفاتكبيرمن

ة التي تشريحية مختلفة تالئم البيئ

.تعيش فيها  
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:واهم الصفات العامة لهذه املجموعة

 skullوجود الجمجمة1.

 sense organاعضاء الحس2.

notochordالحبل الظهري 3.

pharynxالبلعوم 4.

excretory  systemاالخراجيالجهاز 5.

 pair of gonadالمناسلوجود زوج من 6.
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تصنيف مجموعة الفقريات

Oتين هماتصنف مجموعة الفقريات الى تحت شعبتين رئيس:

O الالفكياتتحت شعبة –اوالsupphylum Agnatha

ومن تتميز افراد هذه التحت شعبة بأن الفم ليس به فكوك

(الجلكي)البتروميزوناو الالمبريامثلتها حيوان 

Petromyzon
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تحت شعبة الفكيات-ثانيا

subphylum Gnathostomata

تضم هذه التحت شعبة العدد االكبر من مجموعة 
من امثلتها الفقريات وتتميز افرادها بان فمها به فكوك و 

االسماك ورباعية االقدام
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الالفكياتتحت شعبة -اوال

Subphylum Agnatha
ي وهباالسماكتضم هذه التحت شعبة حيوانات شبيهة 
ها جلد. باملمصعديمة الفكوك ولها فم مستدير شبيه 

جية مخاطي ولها شقوق خيشومية عديدة وليس لها زعانف زو 
ومعظم هذه الحيوانات منقرضة والصنف الوحيد الذي 

 classاليزال حي منها هو صنف دائرية الفم 
Cyclustomataالتي تضم رتبتين :

6



A– الجلكياترتبةorder 
petromyzontia

O البتروميزوناو الجلكيومنها حيوانpetromyzon
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B- املكزيناترتبة االسماك الرخوة او
order Myxin

O الميكزينومنها حيوانmyxin
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الجلكياترتبة 

O ويوجد منه نوعانالبتروميزونومنها حيوان:

OPetromyzon fluviatilis وهو نهري يعيش في االنهار

أي في الماء العذب

OPetromyzon marinus وهو بحري ويعيش في البحار

أي في الماء المالح 
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external featureالشكل الخارجي 

O رأس : الجسم انسيابي الشكل ومقسم الى ثالث مناطق

.وذيل, وجذع ,

Oلقمع وفي مقدمة الجسم وعلى الناحية البطنية توجد فتحة ا

وهي فتحة دائرية مستديرة يبرز منهاoral funnelالفمي 

يستطيع :بواسطتها oral papillaeعدة حلمات فمية 

االسماككالحيوان ان يلتصق بالفريسة التي يتغذى عليها 

ectoparasiteحيث انه يعتبر طفيليا خارجيا 
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Oطية كما توجد على الناحية الظهرية للراس فتحة االنف الوس

median olfactory opining

Oلمستديرة يتلوها الى الخلف وعلى الجانبين العيون الجانبية ا

O وعلى جانبي الراس يوجد سبعة ازواج من الشقوق

التي تؤدي الى سبعة  external gill slitsالخيشومية 

سطة ازواج من الغرف الخيشومية وهذه تتصل بالبلعوم بوا

ة تنتهي الشقوق الخيشومية الداخلية وخلف الشقوق الخيشومي

منطقة الراس 
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Oلمتراصة وتبدا منطقة الجذع التي يظهر فيها القطع العضلية ا

وفي wوراء بعضها بعضا وهي متموجة على شكل حرف 

مؤخرة الجذع  وفي الناحية البطنية توجد فتحة الشرج

anus يتلوها الحلمة البولية التناسليةurino-genital 

papillae  وخلف تلك الحلمة يوجد منطقة الذيلtail
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ا يوجد على سطح الجسم زعانف متوسطة منه
رية الزعنفة الظهرية االمامية ثم الزعنفة الظه

ملحيطة الخلفية التي تتصل بالزعنفة الذيلية ا
.بالذيل 
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:الفم 

ـ  ـ الشكباسنانمبطن ( قمع فمي)فم دائري أو الالمبرييمتلك ل مخروطيه

ـ  horny teethولسان مبردي يحتوي ايضا على اسنان قرنيه

تغذيلي(( السمكهـ))الفريسهـفي برد جلد وعظام الالمبريحيث يستخدمها 

..علي دمائها 

الحيوان ذيليتغايضا يحتوي الفم علي غدد لعابيهـ تفرز ماده تمنع تجلط الدم 

..الفريسهـعلي دم 

ـ  test budsكما توجد حلمات ذوقيه

داخل القمع الفمي ..

20



21



22



23

http://traidnt.net/link/fast_link.html?user=19131&url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Lamprey_illustration_side.png
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:العين 

..يمتلكـ زوج من العيون 

..ليس لها جفون (( علي جانبي الرأس))عيون جانبيهـ 

pineal eye صنوبريهـعين

في الحشراتالبسيطهـو تشبهـ تركيب العين 

ا  ال جدا للضوء توجد تحت الجلد والجلد فوقهحساسهـو هي عين 

لشعور يحتوي علي اي اصباغ لتميز بهـ الليل من النهار بواسطهـ ا

..بالضوء 
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:اعضاء الحس 

<<<  ل التي تحدثنها عنها من قبالصنوبريهـمنها العين -

..للضوء حساسهـالنها

من ايضا يوجد خط جانبي علي جسم الحيوان ويصنف-

ـ  ـ خاليا حسيه اعضاء الحس وهو عباره عن مجموعه

..تحدد اتجاه حركة الماء حول الحيوان  28
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نة في تشريحيا فان الحيوان يتكون من اجزاء مبي
الصورة التالية
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:الجهاز التنفس ي 

في ـ علي جانبي منطقهـ الراسالخيوشوميهازواج من الفتحات 7توجد 
..الالمبري 

أس اعلي منطقهـ الر (( كيس شمي ))شميهـ ضهاريةكما يوجد فتحهـ 
nostril (olfactory Sac..)

بجسم ـ يكون ملتصقالنه))نظرا الن الفم اغلب االوقات يكون مغلقا 
(( الفريسهـ

 gillهـالخيشوميعن طريق الفتحات الالمبري فتدخل املاء الي جسم 
slits علي الجانبين
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ـ  تحتوي gill pouchesومنها تمر الي اكياس خيشوميه

ـ  gill lamellaeعلي صفائح خيشوميه

ليحصل (( وهي التي يحدث عندها تبادل الغازات))

ـ  الحيوان علي االكسجين ويحمل بهـ الدم ليوزعه

..من الجسم المختلفهـعلي االجزاء 

..العاديهـبينما في الحاالت 

التي سيهـالتنفاالنبوبهـيدخل الماء من الفم الي البلعوم الي 

..وهكذااالخيشوميهـتحتوي علي الفتحات 
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ف يعرالبتروميزونالطور اليرقي لحيوان 

ammocoetesاالموسيتسبيرقة  larva

ي الماء وهي يرقة تتغذى على المواد الدقيقة العالقة ف

يعة لذلك كان جهازها الهضمي بسيط متناسبا مع طب

هذا الطور اليرقي ولكن عند تحور اليرقة الى 

را الطور البالغ فان الجهاز الهضمي يعتريه تحو

ي هاما ليناسب طبيعة الطور البالغ كطفيل خارج
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