شعبة الحبليات : Phylum chordate
ذمغى ْزِ انشؼثح إنٗ أستؼح شؼٛثاخ انصالشح األٔنٗ يُٓا ذًصم انذثهٛاخ األٔنٛح  protochordataأٔ لذ
ذغًٗ اناللذفٛاخ  acraniateنؼذو ايرالكٓا لذف غضشٔف ٙأٔ ػظً ٙيرًٛض ْٔزِ انشؼثح ذظى :
 .1شؼٛثح َصفٛح انذثم انظٓش٘

subphylum hemichordate

 .2شؼٛثح رٚهٛح انذثم انظٓش٘

subphylum urochordata

 .3شؼٛثح سأعٛح انذثم انظٓش٘

subphylum cephalochordate

 .4أيا انشؼٛثح انشاتؼح فرؼشف تانفمشٚاخ  vertebrataأٔ لذ ذغـــًٗ أٚضا تانمذفٛاخ . craniate
شعيبة ذيلية الحبل الظهري

 Urochordataأو تسمى  Tunicataذات الرداء :

ذضى دٕٛاَاخ تذشٚح انًؼٛشح ٔ ,لذ عًٛد تزاخ انشداء أٔ انجثٛاخ ألَٓا يذاطح تغالف غٛش دٚ ٙشثّ
انجثح ٚركٌٕ يٍ انغهٛهٕص .
ٔذضى ْزِ انشؼٛثح األصُاف انرانٛح :
 .1صُف انكٛغٛاخ

Class: Ascidacea

ذؼشف أفشاد ْزا انصُف تضق انثذش(  ْٙٔ (sea squirtaدٕٛاَاخ صغٛشج تذشٚح انًؼٛشح ذؼٛش
تشكم يُفشد أٔ تشكم يغرؼًشاخ ٔانثانغاخ يُٓا ػادج ذؼٛش يهرصمح تانصخٕس أٔ األصذاف أٔ انشؼاب
انًشجاَٛح ٔيٍ أيصهرٓا دٕٛاٌ

انذمُح انثذشٚح ) . Molgula sp .

 .2صُف انٛافؼاخ Class: Thaliacea
ٚضى دٕٛاَاخ تذشٚح صغٛشج ذؼٛش تشكم يُفشد أٔ تشكم يغرــــــؼًشاخ يصانٓا . Doliolum sp .
 .3صُف انٛشلاخ Class: Larvacea
عًٛد أفشاد ْزا انصُف تانٛشلاخ كٌٕ انثانغاخ يٍ أفشادْا ذذرفع تثؼض انصفاخ انٛشلٛح تؼذ
انرذٕل ْٔ ٙذضى دٕٛاَاخ تذشٚح صغٛشج راخ ذغزٚح ذششٛذٛح يصانٓا جُظ . Oikopleura sp.
شعيبة نصفية الحبل الظهري

: Subphylum: Hemichordate

ذضى دٕٛاَاخ تذشٚح انًؼٛشح دٔدٚح انشكم طشٚح األجغاو ذؼٛش يُفشدج أٔ تشكم يغرؼًشاخ ٔذًراص
تٕجٕد دثه ٍٛػصث ٍٛٛتطُٔ ٙظٓش٘ انًٕلغ يغ ٔجٕد لًغ فًٔ ٙشمٕق خٛشٕيٛح ٔذضى ْزِ انشؼٛثح
األصُاف انرانٛح :
 .1صُف يؼٕٚح انرُفظ class : Entero pneusta
ذرًٛض تكَٕٓا ذؼٛش ف ٙاَفاق اَثٕتٛح ٔ ,ذذرٕ٘ ػهٗ شمٕق خٛشٕيٛح ػذٚذج يغ يالدظح ٔجٕد صفاٌ
يٍ االػأس انكثذٚح ٔ , Hepatic caecaانًخشض َٓائ ٙانًٕلغ ٔانمُاج يغرمًٛح يصانٓا انذٔدج
انثهٕطٛح . Balano glossus tornarig

 .2صُف class: plancto sphaeroidea
ٚؼشف يُّ انطٕس انٛشل ٙفمظ ٔ ,انثانغ غٛش يؼشٔف  ,ذكٌٕ انٛشلح ْائًح كشٔٚح ٔشفافح ٔانمُاج
انٓضًٛح ف ٙانٛشلح ذكٌٕ ػهٗ شكم دشف (.) U
.3صُف جُادٛح انخٛاشٛى Class : pterobranchia
انمُاج انٓضًٛح ػهٗ شكم دشف ( ,) Uانشمٕق انخٛشٕيٛح ٕٚجذ فٓٛا صٔض ٔادذ أٔ ذكٌٕ يؼذٔيح
ٔانًخشض ظٓش٘ انًٕلغ ٔذكاششْا ػٍ طشٚك انرثشػى.
.4صُف class : Graptolita
ذؼٛش تشكم يغرؼًشاخ .
عالقة نصفية الحبل الظهري بالحبليات :
نمذ ٔضغ انؼانى  Batesonف ٙػاو ( )1886شؼٛثح ذصُٛف انذثم ضًٍ شؼثح انذثهٛاخ ٔرنك نٕجٕد
شالز صفاخ يشرشكح فًٛا تُٓٛا ًْا :
ٔ .1جٕد انذثم انظٓش٘ دٛس اػرثش انشدب انفً ٙفَ ٙصفٛح انذثم يُاظشاً نهذثم انضٓش٘ فٙ
انذثهٛاخ .
ٔ .2جٕد انجٓاص انؼصث ٙانًشكض٘ .
ٔ .3جٕد انشمٕق انخٛشٕيٛح.
نكٍ انثادصٌٕ ف ٙانٕلد انذاضش ٚشفضٌٕ رنك ٚشٛشٌٔ إنٗ ػذج اخرالفاخ ت ٍٛانذثم نظٓش٘
ٔانشدب انفً ٙيُٓا :
 .1إٌ انشدب انفً ْٕ ٙاَثؼاض يجٕف يٍ انجذاس األياي ٙنهرجٕٚف انفً ٔ ٙنٛظ يذذداً اصهّ فًٛا ارا
كاٌ يٍ االدٚى انثاطٍ أٔ انظاْش  .ف ٙدٚ ٍٛركٌٕ انذثم انظٓش٘ ف ٙانذثهٛاخ يٍ عمف انًؼ ٙانمذٚى .
 .2إٌ انشدب انفً ٙيكٌٕ تشكم ػاو ف ٙخالٚا يجٕفح كثٛشج .
 .3انشدب انفً ٙنٛظ نّ غالف يذٛظ كًا ْٕ انذال ف ٙانذثم انظٓش٘ .
 .4انشدب انفً ٙصغٛش ٔ يذصٕس ف ٙيُطمح انخطى تًُٛا ًٚرذ انذثم انظٓش٘ تؼٛذاً إنٗ انخهف .
ْٔزا االخرالف دفغ انؼذٚذ يٍ انثادص ٍٛإنٗ كٌٕ إٌ َصفٛح انذثم انظٓش٘ نٛغد يٍ انذثهٛاخ ٔرنك نًا
ٚه: ٙ
 .1ػذو ٔجٕد انذثم انظٓش٘ انذمٛم ٙفَ ٙصفٛح انذثم ٔاٌ انذثم انظٓش٘ فٓٛا ( انشدب انفًٚ ) ٙكٌٕ
صغٛشاً ٔيذصٕس ف ٙيُطمح انخطى ٔ نٛغد نّ ٔظٛفح اعُادٚح  ,كًا اَّ رٔ يٕلغ تطُ ٙتانُغثح
نهٕػاء انذيٕ٘ انشئٛغ ( ٙانظٓش٘ ) ٔال ٚكٌٕ يغطٗ تأغهفح .

 .2انجٓاص انؼصث ٙيٍ انُٕع انًٕجٕد ف ٙانالفمشٚاخ دٛس ٚكٌٕ داخم تشش٘ ٔ , Intra-epiderm
ٚكٌٕ تطُ ٔ ٙراخ دهمح ػصثٛح ٔرنك غٛش يٕجٕد ف ٙانذثهٛاخ فضالً ػٍ ٔجٕد دثم ػصثٙ
ظٓش٘ انًٕلغ يذصٕس ف ٙيُطمح انطٕق .
 .3انشمٕق انغهصًٛح كصٛشج ٔظٓشٚح انًٕلغ تًُٛا ٚكٌٕ ػذدْا ف ٙانذثهٛاخ انًرمذيح يٍ  7-5صٔض
ٔذكٌٕ جاَثٛح انًٕلغ .
 .4ذُؼذو ف ٙأفشاد َصفٛح انذثم ظاْش انرجضؤ ( ٔ ) segmentationظاْشج انشأعٛح(cephalization
).
 .5اَؼذاو ٔجٕد انزٚم خهف انًخشض ٔ كزنك انٓٛكم انخاسج. ٙ
شعيبة رأسية الحبل الظهري ( : ) Cephalochordata
ذؼرثش يٍ أْى شؼٛثاخ انذثهٛاخ األٔنٛح دٛس ذظٓش أفشادْا انصفاخ انًًٛضج نهذثهٛاخ ٔ ذضى
دٕٛاَاخ تذشٚح

انًؼٛشح يٍ أيصهرٓا انشيٛخ Amphioxus

)

Branchiostoma

 ) Lanciolatumانز٘ عٕف َرُأنّ تشكم يفصم .
انشيٛخ  ْٕ :دٕٛاٌ يغضن ٙانشكم يذتة انُٓاٚر , ٍٛيضغٕط انجاَثَ , ٍٛصف شفاف  ,ال ٚرًٛض فّٛ
انشأط

ٔتزنك ُٚمغى انجغى إنٗ انجزع ٔ ْ ٙانًُطمح األيايٛح انكثشٖ ٔ انزَة ْٕٔ انُٓاٚح انخهفٛح

انمصٛشج ٚٔ ,رشأح طٕنّ يا ت ) 6 – 2.5 ( ٍٛعى .انذٕٛاٌ تذش٘ انًؼٛشح ٚمضَٓ ٙاسِ يطًٕساً فٙ
انشيم ػذا جضئّ انشأع ٙأيا نٛهّ فٛمض ّٛعاتذا ً تشكم ػًٕد٘ أٔ ٚمٕو تانذفش  ,اكرشف يٍ لثم
انثادس  Pallasػاو (  (1778انز٘ اػرثشِ يٍ انُٕاػى ف ٙدٔ ٍٛضؼّ انثادس Costa
عُح( )1834ضًٍ انذثهٛاخ اعرُاداً إنٗ صفاذّ ,انجغى ٚكٌٕ يضٔد تؼذد يٍ انضػاَف يُٓا
 .1صػُفح ظٓشٚح  Dorsal finذًرذ ػهٗ طٕل انًُطمح انظٓشٚح نهذٕٛاٌ ٔ ذرصم ػُذ انزٚم
.2انضػُفح انزٚهٛح . Caudal fin
.3انضػُفح انثطُٛح  Ventral finانر ٙذًرذ أياو انًخشض إنٗ فرذح انثٕٓ ٚٔ .رشأح ػذد انزؤاتاخ
انفًٛح  Oral cirriيا ت 22-12 ٍٛرؤاتح ْٔزِ ذًُغ دخٕل دثٛثاخ انشيم ٔ األجغاو انغشٚثح إنٗ
انفى كًا إٌ نٓا ٔظٛفح دغٛح نٕجٕد انذهًٛاخ انذغٛح  Sensory papillaeػهٓٛا .

