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              االولالدراسي : الفصل                                 الالفقريات النظرياسم المادة  :  

 المحاضرة االولى                                                     الثانيةالمرحلة :

 مدرساللقب العلمي :                             د.علي محمد عبد  اسم استاذ المادة :

 : Invertebratesالالفقريات 

لو لمهنكييا لمقيرييك الع لمقيي ل   vertebral columnهييك ئناتيينل ةنمنييل ميي  لمقريي   لم  يي     

أل    ت مينب عبنقيك ل  لع ن ي لع صي ل  لم   لل لو لمقر   لم     هك ص ل سلبنل ال تصيل  لسنسين

مقنتل لو ت ئنب نك مجر عل ئناتنل ال ي ل بنمض ورة على وج   عالقل عبنقنل بن  لن ل هن ميال 

تنعك ئت ميينب لمون لميينل لمييى نت ميينب لمون لميينل التهيين لمييى ن  ييينل والن  ييينل هيي  ت ميينب لصيي 

 م صلننل وال م صلننل لو  رعننل وال  رعننل لو ش ئننل وال ش ئننلااا لمخا

هتنك مجر عل م  لمصي نل لاليجنبنيل ترتينه بهين لمالن  يينل  وع  ن هين مي  لمكناتينل ومي  هيا  

 -لمص نل :

حبيا عصيبك اوج    2وه  ق  يوا موا لمقر   لم      Exoskeletonاوج   هنكا ةنرجك 1

نييك  dorsal nerve cord، نييك حيين  لموبييا لمقصييبك  هيي    ventral nerve cordب تييك

اوج   قلب نك لمجهل لميه يل م  لمجمب ،بنترن نك لم   ينل يك ع لم لب ب تك لمر قع 3لم   ينل 

ا ن  لع ها  لمص نل ال ت ج  نك ئا مجنمنع لمون لمنل لمالن  يل يتض  مرن سبق لع لمالن  ينل 

 ك تمرنل شنملل مرجنمنع حن لمنل متجنممل ومتو رة م  لص ل متبنع ةاه

%  م  مجري   لمكناتينل لمونيل لمرق ونيل عليى  سي   لمكي ة 97تشكا لمكناتنل لمالن  يل ح لمك 

% لمكناتنل لم   يل لالة ىا تيهي  لمالن  يينل تييني  ئبني  نيك لالشيكنل ولمتكن ينل 3لالرضنل ، 

ب بنمون لميينل لم    يييلات ع لالميي ل  لمرةتل ييل ميي  لمون لميينل لمالن  يييل ضيير  شييقب مةتل ييل م نرمتيين

ضر  لمررلكل لمون لمنل برقتى لع لمون لمنل لمالن  يل تتي ه  بين  تليل لمشيقب عليى لمقكي  مرين 

 مالحييف نييك لمون لميينل لم   يييل لمتييك تتر ضييع لن ل هيين ضيير  شييقب بنم يييل قييك شييقبل لموبلنيينل

Chordataا 

 -( لمتنمنل :Phylumتضب لمشقب ) لمون لمنل لمالن  يل

  Protozoaا لالبت لاننل 1

 Porifera( spongesالالس تجننل )لمرمنمننل2

 Cnidaria(Coelenterataالمالسقنل )أمقنانل لمج ف 3

 Platyhelminthesالم ي لع لمرم ول 4
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 Nematodaالم ي لع لمةن نل 5

 Annelidaالم ي لع لمول نل 6

 Acanthocephalaالم ي لع ش ئنل لم لس 7

 Arthropodaالمون لمنل م صلنل لالرجا 8

 Molluscaالمت لعب لو لم ة ينل 9

 Echinodermataاش ئنل لمجل  10

 

 -اهمية وفوائد الالفقريات :

 -لع مالن  ينل لهرنل لقتصن يل و الانل وعلرنل وصونل تتلةص بنمتنمك :

منانيل مليا لم وبنينع ،لممي عنع ،لمروينر ولالة بي ع تقتبي  مي  لمري ل   اهتنمل مجنمنع الن  ييل1

 لميالانل لمرهرل مالممنع ئرن م ى لمق ي  م  شق ب لمقنمب )جت ب ش ق لسنن (ا

اتمييتقرا بقييال لمالن  ييينل نييك  لالبويينو لمقلرنييل ولم رلسيينل لمرةتب يييل بكليي ة وامييل مصييي  2

ه مل تكي ي  مميتقر لل مةتب ييل مليا حشي ة حجرهن وقص   ورلل حننتهن وبمنعل ت ئنبهين وسي

Drosophila   لمرمتة مل نيك تجينرب لم رلبيلgenetics    ولموني لع لم شي Daphnia  لمتيك

 تمتة   نك بو و تل و لمبنئل لمرنانل حنث تقتب   منا تل و لمبنئل لمرنانلا

نييك تل يين    ور مهييب  Insectaامييبقال لميي ل  لمالن  ييينل) م صييلنل لالرجييا ( ملييا  لموشيي لل 3

 اWaxولمشرع silk ولمو ي   honey، لمتنج لمقما fertilizationلمتبنتنل 

( لهرنيل ئبني ة نيك لمملميلل لميالانيل حنيث Crustaceaا  مبقال لمهنارنل لمالن  يل )لم شي ينل 4

 يقتب   الء مهب مبقال لالحننء لمرنانل ئنالسرنكا

( مركننول Biological controlلموننتنل ) اتمتة   لم ل  م  لمون لمنل لمالن  يل نك لممن  ة5

لالننل لمزرلعنل ب الب م  لممر   ولمربن لل لمكنرننوييل مرين تميببذ هيا  لمري ل  مي  لضي لر بصيول 

نييك لمميين  ة علييى حشيي ة لمريي  لمتييك تضيي    beetleلالمميينع ولمبنئييل ملييا لسييتة ل  لم عميي قل 

 بنمتبنتنل ولمرونصنا لمزرلعنلا
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 -أضرار الالفقريات:

ا تمبب بقال لمالن  ينل لم لض مهلكل مالممنع ولمون لمنل لم لجتل ملا م ض لمرالرين لميا  1

ومن تمببذ لم ي لع لمش ي نل ولمةن نل مي  ضيقو وهيالك مالممينع  plasmodiumيمببذ ع نلك 

 ولمون لعا

)يت يا مي ض حبيل  Mosquitoات    بت ا لالوبئل ولالم لض مالممنع ولمون لع مليا لمبقي ض 2

ب ميبقال لم  نلنينل   snail ل  ولمرالرين ( ولم ل  مةتل ل م  لمولزوع بي ب وسي نن قي  تكي ع مضين ن

 لمرر ضلا

اتمبب بقال لمون لمنل لمالن  يل لمبو يل ملا لمالسقنل ولالس تجننل منيمرى  نه ة لالتمين  3

نيك  حنث تتي لئب عليى لممي  ل لممي لى ملبي لة  ولممي   مل ييل لميى هيين  Biofoulingلموننتك 

 وهمهن وت لا م  ئ ناتهن وتنئلهن،نضالأل ع  تلو وع ب مو ئنتهنا

اتقرييا لميي ل  ميي  لمالن  ييينل علييى لتييالف ئرنيينل هنالييل ميي  لمرونصيينا لمزرلعنييل ملييا لمجيي ل  4

 وةتنن  لموب ب وبقال لم ي لع لمةن نلا

 لمحة عن مبادئ علم التصنيف :

Science of taxonomy :مرنل ئا ئنا  ب لسي ل تبتيك ميين  علب لمتصتنو يهتب لو يةتص بت

 م ح  ميه لب  رجل لمتشنبذ ملكناتنلا

Taxonomy   :  مص ل  م ئيب مي  ئلرتين  ل ي ي نتنtaxis ت تنيب( و(Nomos  قنعي ة لو(

 قنم ع( مال يق ف ب  لع  لمت تنب ويهتب بنمت لحك لمتي يل ولمت بن نل نك تصتنو لمكناتنل لمونل ا

Systematics  لمتييك جيينء بهيين رول  علريينء لم بنقنييل مشييتق ميي  لمكلرييل : )االنظمةةة التصةةني ية

ل  لمتين  مال يرك  لع يمرى بقلب لمتين  وهي  لمقليب لميا  يبويث نيك تييني    systemaلال  ي نل 

 لمكناتنل لمونل وعالقتهن لمت  ريلا

Classification لو مجييينمنع : ي صييي  بيييذ لمتصيييتنو ل  ت تنيييب لو جريييع لالحنييينء نيييك وحييي لل

Groups على لسنس م  لمقالقنل لم بنقنلا 

Identification:- يقتك تشةنص لالن ل  ل  ر هن لمى مجنمنقهن لمرق ونلا 

Binomial nomenclature:-   لمتمرنل لمقلرنل مالحف نك لالسب لمقلرك لمذ يتك ع م  جزان

بوي ف صيين  يرليا لسيب  يبي أ بوي ف ئبني  ولملينمك يبي أ  Genusلالول لما  يرليا لسيب لمجيت  

 ا Speciesلمت   
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Species  : لمت   لما  يقتب  لم ح  لالسنسنل نك علب لمتصتنو وه  مجر عل لن ل  متشنبهل نيك

لمص نل لمتش يونل )ع ل لالجهزة لمتكنب يل (مهين لم ي رة عليى لمتيزولج ننرين بنتهين وتكي ع مقزوميل 

ب ع  لمرجنمنع لمرترنبللا  تكنب ين

Genus  :عييل ميي  لميي ل  مت نربييل تشييت ك نييك صيي نل ت ئنبنييل ونميين م جنل ومكتهيين وهيي  مجر 

 تةتلو ننرن بنتهن نك بقال لمص نلا

 انواع انظمة التصنيف :

 امين  لمتصتنو لالص تنعك:  يقتر  على لمةصناص لمريه يل ن طا1

 امين  لمتصتنو لم بنقك: )يقتر  على لمت ئنب لم لةلك لضننل ملص نل لمريه يل( ا2

اميه يل 1لمتصتنو لمت  ر  :عبنرة ع  مين  يقتر  نك لمتصتنو على بالو لس  هك  امين 3

 ال  يقتر  على لمقالقل لمت  ريل نك لمكناتنل لمونلا DNAا3اتش يونل وت ئنب  لةلك 2

 -تصنيف الالفقريات :

ومينهلل ييتب لئتشينف لمي ل   ي ج  حتيى وقتتين لمونضي  ماليين  لالمي ل  مي  لمون لمينل لمالن  ييل 

ج يي ة وتصييتو لميي ل  ج ييي ة مييب تكتشييو ميي  قبا،وقيي  ت يي ر تصييتنو لمون لميينل متييا هميي  بقنيي  

وحتى وقتتن لمونض  وق  م  م ضي   لمتصيتنو نيك لمق يي  مي  لمر لحيا لمت  رييل مكي  لب ههين 

منحصيييا نيييك لم ييي ع لملييينم  عشييي  عليييى يييي  لمقييينمب لو يميييرى لبييي  عليييب لمتصيييتنو ئييينرم س 

مذ  Upssala( وه  عنمب مبنتك س ي   نك جنمقل 1707-1778)  Carolus Linnaeusتن سمن

وميع ئبنيي  نييك تصيتنو لمكناتيينل لمونييل ةنصييل لمتبنتنيل وقيي  وضييع تصيتنو شيينما ولسييع ملتبنتيينل 

 ولمون لمنلا

 اهم اعمال لينيوس :

ب لمى لمت   )1 ى مينمذ ننع ئا مي   ( ولعترن لب علSpeciesاقمب منتن س لمررلكل لمون لمنل هب عن

 لع ى مذ لسب مرنزا

( mammalia( مييي  لم   يييينل هيييك أالملبييينا  )Classes امنيييز منت يييي س لربقيييل لصيييتنف )2

 (اAisces(  الالسرنك )Amphibia(جالمب مناننل )Avesبالم ن ر )

( Vermesلم يي لع )-( بInsectaلموشي لل ) -اوائ  لمذ هتينك صيت ن  مي  لمالن  يينل هيك أ3

 جرنع لمالن  ينل ع ل لموش لل نك صتو ولح  ه  لم ي لعا بامل حش 
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( ولالجتيينس لمييى لميي ل  Genusولم تييب لمييى لجتيينس ) Order)اقمييب لالصييتنف لمييى رتييب )4

(Species  بهنئل ه   م ل ب ام ي  ت سيع اميل لمهي   لمر لي ب متيا همي  منتني س حنيث لصيبو )

 م  لالعلى لمى لالس ا لالع  taxa)لمرجنمنع لم انمنل لو لمر لتب لمتصتن نل)

Kingdom ,Phylum ,Class,Order,Family ,Genus ,Species. 

ومع ت  ر ولئتشنف لم ل  لضنننل لة ى م  لمكناتنل لمونل ت سع هال لمر لتب لمتصتن نل لممبقل 

وصي الب لميى   Sub kingdomلمى ممت ينل لو م لتب بنم يل لصيي  ميامل لمتيين  لمه ميك مليا 

Sub species ا 

( حنث لع ئا ئنا  يتك ع لسيرذ Binomial nomenclatureا لوج  منتن س لمتمرنل لملتنانل )5

( ويكتيييب ح نيييذ لالول ئبنييي ، ولملييينمك لسيييب لمتييي  ) Genusمييي  م  قييين  لالول لسيييب لمجيييت  )

(Species تكتب جرنع ح ونذ صين ة ويكتب لالسرنع بنمليل لمالتنتنلا 

 -الالفقريات ونظريات نشوء الحيوانات عديدة الخاليا:العالقات التطورية بين شعب 

 multicellular حنول علرنء لموني لع ولالحنينء  لمكشيو عي  لصيا لمون لمينل ع يي ة لمةاليين  

animals   وصيين نتهب لمق ييي  ميي  لمصييق بنل نييك امييل ،مكييتهب ئيينم ل جريينقهب يلمتيي ع بيي ع،

لمةلنيل ، مكي   هي  لةيتالف بنيتهب حي ل ل   لمون لمنل ع ي ة لمةالين تتشي  مي  لمون لمينل لحن ييل

مجر عييل ميي  لمرجيينمنع لمون لمنييل لحن يييل لمةلنييل ئنميي  لصييالأل متشيي ء لمكيينا  ع ييي  لمةالييين مييامل 

 ه ل لمق ي  م  لمتي ينل لمتيك توينول ت مين  لصيا لمون لمينل ع يي ة لمةاليين وهيا  لمتي يينل 

 ئنالتك:

يقت   ننهن لع لمون لمينل ع يي ة لمةاليين مشي ة  -: Syncytial theory.نظرية المدمج الخلوي 1

لومنل لحن يل لمةلنل ع ي ة لالم يل مكتهن لئتمب  ننرن بق  ل شنل ةل يل ح ل  Ciliate م  ه بننل 

لالم يل ولصبو  م مرل متشكا لمون لمنل ع ي ة لمةالين ها  لمتي يل تقنمج لمقالقل لمربنشي ة بين  

 م ولالالبت لاننل لمه بنل ولم ي لع لمر

نك ها  لمتي ييل ي تي ض  -: theory Colonial flagellate.نظرية المستعمرات السوطية 2

حنيث لع لني ل  لو ةاليين هيا   لمقلرنء لع لمون لمنل ع ي ة لمةاليين مشي ل مي  مميتقر لل ممي عل

ب مل نيين  ب  ييناو مويي  ة ،ولع هييا  لمتي يييل يييلم  بهيين  لمرمييتقر لل مركيي  لع تتةصييص تيي ريجنن

 .ويتبقهن لمق ي  م  علرنء لمون لع حتى لم ق  لمونمك

نييك هييا  لمتي يييل ي تيي ض لمقلريينء لع   -: Polyphyletic theory.نظريةةة تعةةدد المناشةة  3

ن الل متنشئ متقي  ة ،لع لمالسيقنل ولم يي لع لمرمي ول  ولالسي تجننل قي  لمون لمنل ع ي ة لمةالي

 مش ل بص رة ممت لل ع  بقضهن لمبقال ،لا يقت   لع لالس تجننل )لمرمنمننل( ولمالسقنل ق  
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مش ل م  لمرمتقر لل لمرمي عل ، بنترين لم يي لع لمرمي ول مشي ل مي  لمهي بننل لالبت لانيل وبيامل 

 ت لن نل المهن ت بط من بن  لمتي يتن  لممنب تن ا ن ع ها  لمتي يل هك مي يل
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