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 -: Phylum :Platyhelminthes  شعبة الديدان المسطحة 

للتعبيار عاا الديادال المسالحة  ا   Platyhelminthesالمصالل   1859عاام  gegenbaurلقد استخدم 

 معناه دودة. helminsومعناه مسل   platysيتألف المصظل  ما كلمتيا اغرقيتيا هما 

 الخصائص العامة:

 .Bilateral .حيوانات  ات تناظر جانبي1

اديا    Ectoderm.1هي  .مالحظة :اللبقات الجرثومية  Triploblasticaثالثية اللبقات الجرثومية  .2

 ادي  متوسط. Mesoderm.3االدي  الباطا   Endoderm.2ظاهر 

 البلنية. -.يكول الجس  مضغوط ما الناحية الظهرية3

 .والكيميائية قي الحوافز الضوئيةمتخصصة لتل .يكول الرأس متميز نوعاً ما ويحمل اعضاء حسية4

 anusخرج موال ينتهاي باال mouthغير كامل في بعض االناوا  حياا اناب يبادأ باال   .الجهاز الهضمي 5

 وقد ينعدم وجود الجهاز الهضمي انوا  اخرى.

 parenchymaتكاول مملاوءة بنساير برنكيماي ح اوي  الداخلياة .ال ساحة بايا جادال الجسا  واالح ااء6

tissue .ال توجد تجاويف جسمية في الديدال المسلحة. لذا 

امامياة الموقام مام حبااب عصابية طولياة  ganglia.الجهاز العصبي يتكول ما زوج ما العقاد العصابية 7

 ترتبط مم بعضها بحباب عصبية مستعرضة .

 .ينعدم وجود جهاز الدولال وجهاز التن س.8

 flame رازية خاصة تادع  الخالياا اللهبياةاب ما خاليا excretory system.يتالف الجهاز االبرازي 9

cells او انبيبات ابرازية تدع   والتي ترتبط بأقنية ابرازيةprotonephridial  تنتهاي ب تحاة ابرازياة او

 اكثر.

.تضاا  هااذه ال ااعبة صاانف المعكاارات التااي تكااول افرادهااا حاارة المعي ااة وصاانف المخرمااات والدياادال 10

 لة.ال ريلية التي تعيش معي ة متل 

وتمتلااج جهاااز تكاااثري معقااد ويكااول  )عاادا بعااض ال ااوا (hermaphrodite.غالبيتهااا دياادال خنثيااة 11

 االخصاب داخلياً.
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 Class :Turbellaria اوالً :صنف المعكرات 

تجوب خالياها  مهدبة epidermisبب رة  اجسامها تحاط )عدا بعض ال وا ( حرة المعي ةديدال مسلحة 

ل فغير معروفة عل  اما وظي ة هذه القضبا Rhabditesقابلة للذوبال في الماء تسم   عل  قضبال بلولية

 .planaria ات جهاز هضمي غير كامل يبدأ بال   وال ينتهي بالمخرج.مثالها البالناليا وجب ما الدقة.

 :Trematoda -Class: صنف المخرمات  ثانياً 

تمتلاااج ة ولهاااا جهااااز هضااامي غيااار متكامل ومسااالحة ط يلياااة تحااايط بأجساااامها طبقاااة كيوتكلياااديااادال 

 ات دولة حياة غير مباشرة اي ال دولة حياتها تتللب  تعينها عل  االلتصاق بالمضيف.  suckerمحاج 

يتاالف هاذا الصانف ماا وجود مضيف وسلي واحد او اكثر الجل ال تكتمل مام وجاود المضايف النهاائي 

 لتبتيا:

 تكمل دولة حياتها في مضيف واحد.: ديدال  Monogeneaأ.لتبة وحيدة المن أ 

 :ديدال تكمل دولة حياتها في مضي يا .   Digeneaب.لتبة ثنائية المن أ

 Class:Cestodaثالثاً : صنف الشريطيات 

ض  هذا الصانف لتبتايا بلبقة كيوتكل لقيقة وي ها خالية ما الجهاز الهضمي ومغلاةديدال ط يلية اجسام

 هي كما يلي:

Order:Eucestoda    لتبة ال ريليات الحقيقية: 

 مقسمة ال  عدد ما القلم الجسمية. وهي ديدال تكول اجسامها

Order :Cestodaria  لتبة شريليات االشكاب 

 تكول اجسامها غير مقسمة ال  قلم .

Planaria 

 -الخصائص العامة :

 ركاة االهاداب.ديدال تعيش فاي الميااه العذباة وتنتقال ماا موقام الا  اخار بمسااعدة عضاالت جسامها وح1

 المنت رة عل  ب رتها.

 .توجد عند الجهب الظهرية لمقدمة الجس  عينال حساستال للضوء ولكنها التكول صولا.2

 .الجهاز العضلي يتكول ما ثالث مجاميم ما العضالت وهي كاالتي ما الخالج ال  الداخل3

  رة مباشرة. والتي تقم تحت طبقة الب Circular Muscleا. اللبقة العضلية الدائرية 

 والتي تقم تحت اللبقة العضلية الدائرية.Longitudinal Muscleب.اللبقة العضلية اللولية 
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(  Verticleوتسم  باللبقة العمودية )  Dorso-Ventral Muscleج.طبقة العضالت الظهرية البلنية 

اي انهاا تمتاد ضاما  شااقوليةوهي طبقة عضالية تمتاد بايا الجهاة الظهرياة والبلنياة بهيااة الياا  عضالية 

ال جوة بيا جدال الجس  والجهاز الهضمي وجادال الجسا  ماا الجهاة االخارى مام مالحظاة ال هاذا ال ارا  

مملوء بنسير ح وي برنكيمي ويقم ضما هذا النسير ناو  خاام ماا الخالياا غيار المتماايزة لتسااه  فاي 

 . Regeneration التعويض عند اي جزء يت  فقده ما الجس  خالب عملية تدع  باالخال 

البلنية عند منتصف طوب الجسا  ويايدي ال ا   ما فتحة ال   التي تقم عند الجهة .الجهاز الهضمي يتالف4

 ولب القدله علا ال  تجويف يقود ال  البلعوم الذي يكول بهياة انبوب عضلي قابل عل  التقلص واالنبساط 

 Intestinaلا  امعااء تتاالف ماا ثاالث فارو   عا  اللعام ويايدي البلعاوم ا عا طريق ال   بحثاً  الخروج

 وهي فر  امامي وفرعال خل يال ويت ر  كل ما ال رو  الثالث ال  فرو  صغيرة اخرى.

يتمثل غذاء البالناليا ما مواد غذائية حيوانية االصل)اكلة لحوم( ويت  الهض  في خاليا خاصاة توجاد فاي 

م اجزاء الجس  اما ال ضاالت فتلارع عاا طرياق ال ا  بلانة االمعاء عل  توزيم الغذاء المهضوم ال  جمي

 و لج لعدم وجود فتحة المخرج.

 حيوانات التمتلج جهاز تن سي وال التبادب الغازي يت  عا طريق الجس ..5

نبيبااات ابرازيااة والتااي تتااوز  فااي مختلااف انحاااء الجساا  وتنتهااي ا.يتمثاال الجهاااز االباارازي ب اابكة مااا 6

لهااا فجااوة تحتااوي  وتكااول هااذه الخاليااا نجميااة ال ااكل Flame cellهبيااة بالوحاادات االبرازيااة وخاليااا ل

مجموعااة اهااداب طويلااة تماثاال فااي حركااة لهااب ال اامعة وتقااوم هااذه الخاليااا باسااتخالم المااواد االبرازيااة 

السائلة وتعمل االهداب عل  توليد ضغط هيدلوساتاتيكي لتسااعد علا  ساحب الساوائل وال ضاالت الساائلة 

 االبرازية التي سو  ت ت  ال  الخالج عا طريق ال تحات االبرازية .ال  داخل النبيبات 

.الجهاز العصبي يتمثل بالعقد العصبية تقم تحت العيول او عند مستوى العيول ويمتاد منهاا نحاو مايخرة 7

الجسا  حاابالل عصابيال طوليااال يمتادال عنااد الساال  البلناي للجساا  ويتصال هااذال الحابالل ماام بعضااهما 

عرضة عل  طوب جس  الحيوال كما يمتد ما العقادة العصابية مجموعاة ماا االعصااب بحباب عصبية مست

 نحو مقدمة الجس .

 Crossديدال البالناليا تمتاز بكونها ديدال خنثية ولغ   لج فال االخصااب متباادب -.الجهاز التناسلي :8

Fertilization  واحد منهما قرب مقدمة بيا دودتيا. يتالف الجهاز التناسلي االنثوي ما مبيضيا يقم كل

 الجس   ويتصل بها 

وتصاب كال قنااة  Vitellariaاو  Yolk glandيصب فيها عدد ما الغدد المحياة   Oviductقناة البيض 

م خلااف فتحااة ال اا  التااي تقاا genital atriumباايض ب جااوة او دهليااز تاادع  بالردهااب التناساالية الم ااتركة 

 Serainal receptacleويصب في الردهة التناسالية تركياب عضالي مجاو  يادع  بالمساتود  المناوي 

 ووظي تب خزل الحياما القادمة ما حيوال اخر اثناء الجما  ال  ال يت  االخصاب في قناتي البيض.

والتاي تنت ار علا  طاوب كروياة ال اكل  Testesاما الجهاز التناسلي الذكري يتكول ما عدد ما الخصا  

تصااب باادولها فااي واحاادة مااا القناااة  Vas efferensجااانبي الجساا  وتخاارج مااا كاال خصااية قناااة منويااة 

تقام علا  جاانبي الجسا  وتتسام كال قنااة عناد  Vas defferenceالمنوية الرئيسية )حيا وجود القنااتيا( 

تي تتجمم فيهاا نلاف الحياوال وال Seminal Vesicleجزءها االخير لتكول مايسم  بالحويصلة المنوية 
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الواقاام فااي الردهااب التناساالية كمااا تتكاااثر  Penisن سااب تصااب الحويصاالتال المنويتااال فااي عضااو الجمااا  

 البالناليا الجنسيا حيا ين لر الحيوال ال  قسميا لينمو كل منهما ال  حيوال جديد.

فا ا جا  احد االفراد  Regeneration في هذه الدودة القدلة العالية عل  االخال  -.الجو  واالخال  :9

  -فانب يمتص اعضائب الداخلية وفقا للترتيب التالي:

 المبايض والبيوض الناضجب فيب-1

 حيةالغدد الم-2

 بقية االعضاء التكاثرية -3

 الخاليا البرنكيمية-4

 االمعاء-5

 العضالت-6

االخال  حيا يمتلاج خالياا خاصاة  وعند توفر الغذاء فانب يبدأ استرجا  اعضاءه التي فقدها بعملية تدع 

 في اعادة تكويا االجزاء الم قودة.في نسيجب الح وي تساعده  ير متمايزةغ

 -:اهمية الديدان المسطحة

مام مالحظاة ال  بالنسابة لحيااة االنساال.ليس لها اهمياة تذكر Turbellariaللديدال المعكرة الحرة بالنسبة 

ى وبالتالي فهي تساه  في ادامة السلسلة الغذائية كما ال بعضا بعض انواعها قد يعتبر غذاء لحيوانات اخر

ا  ال بعاض انواعهاا تكاول م ترساة لصاغال االساماا لكنهاا عموماا لايس لهاا  اقتصاادياً  منها يكول مضاراً 

اما الديدال المخرمة وال اريلية فاال العدياد ماا انواعهاا هاي ديادال متل لاة علا  .عالقة بامراض االنسال

 لب المرض كما تسبب المرض لحيواناتب الداجنة اي  ات االهمية االقتصادية.االنسال وتسبب 

 Phylum:Aschelminthesالكيسية شعبة الديدان 

الدودة.ي ااير  helminthos ومعناااه التجويااف  Askosهمااا اساا  ال ااعبة مااا جااذليا اغااريقيا .يتااالف  

تضا  هاذه ال اعبة  ة الهضاميةال  وجود جو  جس  بيا جدال الجس  والقنااAschelminthes المصلل  

مااا الحيوانااات التااي تختلااف فااي اصااولها وتركيبهااا لغاا  امتالكهااا لاابعض الخصااائص المظهريااة  خليلاااً 

 المتماثلة وتض  هذه ال عبة تحت ال عب التالية

 1-Subphylum: Rotifera الدوالبيات 

2-Subphylum:Nematoda  الديدال الخيلية 

3-Subphylum:Acanthocephala  دال شوكية الرأسدي 

ونظرا الختالفات الكبيرة بيا افراد تحت ال عب هذه خاصة عل  المستوى التلولي لاذلج فقاد قاام علمااء 

 الحيوال بحذ  مسم  شعبة الديدال المسلحة لتصب  كل تحت شعبة سبق  كرها شعبة مستقلة بذاتها.
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 -وفيما يلي الخصائص المميزه لكل شعبة ما هذه ال عب :

 Rotifera والبيات الد -:اوال

تعايش فاي الميااه العذباة وبعاض منهاا بحاري  3mlوهي حيوانات صغيرة الجس  اليزيد طوب الجسا  عاا 

مااا  Coronaالمعي ااة وقساا  منهااا ط يلااي تمتلااج جساا  اساالواني وتوجااد فااي منلقااة الاارأس هالااة او تاااج 

 االهداب لتساعد في السباحة وجذب الدقائق الغذائية ال  فتحة ال  

مت اعب  footالهداب حركة وكانها دوالب او عجلة لذلج سميت بالادوالبيات وينتهاي الجسا  بقادم تظهر ا

التي ت ارز  pedal glandاو مت ر  يساعد عل  االلتصاق باالجسام ويساعده في  لج وجود الغدد القدمية 

ناوعيا ماا مادة مخاطية وتكول االجناس من صلة وال الذكول اصغر حجما ما االناث وال االنااث تضام 

 -البيوض هي:

 Summer eggالبيوض الصي ية -اوال:

)هو نمو البيوض دول الحاجة ال   Parthengenesisوهي بيوض  ات ق ول لقيقة تنمو بلريقة عذلية 

اخصابها( وتوجد هذه البيوض بحجميا اولهما صغير تن أ منب الذكول والبيوض الثانية الكبيرة تن اأ منهاا 

 االناث .

 Winter eggوض ال توية البي -ثانيا:

والتااي تكااول ق ااولها سااميكة لهااا القاادلة علاا  مقاومااة الظاارو  الغياار مناساابة وتنمااو هااذه البيااوض بعااد 

 االخصاب ال  اناث فقط.

 Phylum: Nematodaشعبة الديدال الخيلية 

 -:الخصائص العامة 

ل الجساا  والقناااة او وهمااي غياار ماابلا بااالبريتول يقاام باايا جاادا حيوانااات  ات تجويااف جساامي كااا ب -1

 الهضمية.

 ثالثية اللبقات الجرثومية -2

 جانبية التناظر -3

طبقاة الب ارة الخلوياة  ساميكة تتاالف ماا ثاالث طبقاات ويلاي الكيوتكال   Cuticle الجس  محاط بلبقاة -4

Epidermis . ث  طبقة تحت الب رة ويليها ال  الداخل اللبقة العضلية 

 تمثل بال   ث  البلعوم ث  المرئ واالمعاء الذي تنتهي ب تحة المخرج.ي كامالً  هضمياً  تمتلج جهازاً  -5

 ينعدم وجود الجهاز التن سي وجهاز الدولال . -6

يتمثاال الجهاااز االباارازي باالنابيااب االبرازيااة فقااط او قااد تتواجااد ماام االنابيااب االبرازيااة غاادد ابرازيااة  -7

Renette cell . 
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تحيط البلعوم ويمتد منها ثالث ما الحبااب العصابية اللولياة التاي الجهاز العصبي يتمثل بحلقة عصبية  -8

 تمتد ال  الخلف مم مجموعب ما االعصاب تمتد ما الحلقة العصبية ال  الحلقة االمامية للجس .

االجناس من صلة بمعن  ال هناا  كول واناث وال الذكول تكول اصغر ما االناث و و نهاياة معقوفاة  -9

 صاب داخلي والنمو مباشر وتتكول يرقات تماثل االباء اال انها اصغر حجما منها.مثل الكالب وال االخ

 -تصنيف الديدال الخيلية :

 -:تض  هذه ال عبة صن يا هما 

 Aphasmidiaصنف الالفسميدات  -اوال :

وال الجهاااز االباارازي اثااري او غياار تااام النمااو وتمللااج ( phasmids) وتمتاااز بعاادم وجااود الغاادد الحسااية

 ول شوكية تناسلية واحدة في ميخرة الجس  غالبيتها حر المعي ة وقليل منها متل ل.الذك

 Phasmidiaثانيا: صنف ال اسميدات 

وهي خلية غدية واحدة تستل  الحوافز الكيميائية.  ات جهااز (  phasmids)  وتمتلج افرادها الغدد الحسية

عظ  انواعها متل لة وقليل منها حر المعي ة في ابرازي تام ب كل جيد وتمتلج الذكول شوكتال تناسليتال م

 التربة .

 Acanthocephala شعبة الديدال شوكية الرأس

افاراد هاذه ال ااعبة ط يلياات داخليااة فاي امعااء الحيوانااات ال قرياة مااا اساماا ولباائا. لاايس منهاا مايصاايب 

التثباات فااي جساا   ساااعدها علاا المتالكهااا خلاا  حاماال اشااواا عدياادة لي االساانال. وسااميت ب ااوكية الاارأس

 المضيف.

    

  

 

 

 


