
Phylum Cnidariaشعبة الالسعات
(Coelentrata)الجوف      امعائيةاو

اليا على الخافرادهاالحتواء الحوفامعائيةاوسميت بشعبة الالسعات *(  
.الالسعة وكذلك وجود التجويف الوعائي المعدي

ووضعها في مرتبة وسط بين النباتات ارسطومن عرفها العالم اول*( 
وقبيل منتصف , Zoophytaوالحيوانات وسميت باسم النباتات الحيوانية 

بالشعاعياتايضاوعرفت Coelentrataالقرن التاسع عشر سميت 
Radiata اشعاعيافرادها تناظرا تناظراجسامبسبب , والمشطياتهي.

:المميزات العامة لالسعات*( 

.ياجانبشعاعيااو,ثنائياشعاعياوبعضها , شعاعياافرادهاتناظر ( 1

.على تجويف وعائي معدياجسامهااحتواء ( 2



المميزات العامة لالسعات

:الجسم مكون من طبقتين( 3

    Epidermisالبشرة الخارجية ( أ
Gastrodermisالبطانة المعدية الداخلية ( ب
Mesogliaالمزوكلياطبقة ( ج

.ثم يتم داخل الخاليااالمرالهضم يكون خارج خلوي في بادئ ( 4

.تعتبر الالسعات حيوانات بحرية ويقطن بعضها المياه العذبة( 5

.Polymorphismاالشكالتمتاز بظاهرة تعدد ( 6

.واالبرازالخاصة بالتنفس االجهزةالىتفتقر الالسعات ( 7

.لمختلفةمن الخاليا الحسية اوانواعالجهاز العصبي مؤلف من شبكة من الخاليا العصبية غير المستقطبة ( 8

.تستخدم في شل حركة الفريسة وفي الدفاع عن نفسهاCnidocytesوجود الخاليا الالسعة ( 9

والشكل Polypالبوليبيبسبب وجود الشكل , Metagenesisاالجيالبظاهرة تعاقب ايضاتمتاز ( 10
. Medusaالميدوزي

ق الفم الخارج عن طريالىوتفتح الفجوة ( التجويف الوعائي المعدي)يحيط جدار الجسم بفجوة مركزية ( 11
.ايضاالذي يستخدم في تناول الغذاء وطرح الفضالت 

.Planulaحرة تدعى  الماءبصورةتسبح في مهدبةتوجد يرقة ( 12



Class Hydrozoa
Genus— Gonionemus



Class Hydrozoa
Genus— Physalia



Cnidaria Taxonomy

•Class Anthozoa
(an-tho-zo-ah)

–Metridium

–Tubipora

–Gorgonia

–Other anthozoan coral

•Class Cubozoa
(ku-bo-zo-ah)

–No specimens

•Class Hydrozoa
(hi-dro-zo-ah)

–Hydra, 

–Obelia, 

–Gonionemus, 

–Physalia

•Class Scyphozoa
(sky-fo-zo-ah)

–Aurelia



نماذج من الالسعات

Hydraالهيدرا1)

,  واالنبساط يكون الجسم اسطواني وله قابلية التقلص,العذبة في المياه الهيدراتعيش (  *

.سم2يبلغ طول الحيوان حوالي 

,(القدم)القاعدي على االجسام الصلبة بواسطة القرص الهيدراتلتصق ( *

ويحيط بقاعدته Hypostomeتقع فتحة الفم وسط تركيب مخروطي يدعى تحت الفم 

.المجوفة عدد من المجسات 

، (اوالساقالعمود)على التركيب االسطواني(الخصى,المبيض )التناسلية توجد االعضاء ( *
الخصى بالقرب من 20-30عديدة يتراوح عددها بين     انتفاخاتحيث توجد 

اعدي اما المبيض فهو عبارة عن انتفاخ واحد يقع بالقرب من القرص الق.المجسات

.يبعد بمسافة ثلث طول الجسم









:الهيدرا

طبقة خارجية رقيقة تمثل البشرة ( 1): طبقتينيتألف جدار الجسم من (*
Epidermis .(2 ) طبقة داخلية سميكة تدعى البطانة المعدية

Gastrodermis.(3 ) الميزوكلياطبقة ساندة تدعىMesoglia
.المعديةوالطبقةالوعائيةالتي توجد بين البشرة 

:الهيدراانواع الخاليا في 

:الخاليايوجد في طبقة البشرة ستة انواع من 

Epitheliomuscularالعضلية  الطالئيةالخاليا ( 1 cells    
Sensory  cellsالخاليا الحسية                 ( 2
Nerve  cellsالخاليا العصبية               ( 3
Interstitial   cellsالخاليا البينية                  ( 4
Cnidocytesالخاليا الالسعة                ( 5
             Germ  cellsالخاليا الجرثومية  ( 6





:التاليةاما في الطبقة الداخلية فتوجد الخاليا 

   Glandular  cellsالغديةالخاليا (  1
   Sensory   cellsالخاليا الحسية   ( 2
Nerve  cellsالخاليا العصبية    (3

ينتقل عدد اما الخاليا الالسعة فتوجد في الطبقة الداخلية بصورة مؤقتة ثم تنتقل الى البشرة و(   *
.غديةقليل من الخاليا البينية من البشرة الى الطبقة الداخلية حيث تتحول الى خاليا 

:هوالخاليا الالسعة مايميزاهم (  *

اية يدعى تركيب خيطي انبوبي مفتوح النه, اللسع شكلها المخروطي وينشأ من فتحة محفظة --
ظة غطاء ويغطي المحف.صغيرة الذي يحمل عند نهايته اشواك كبيرة وتليها اشواك ,اللسع بخيط 

(.الزناد)تدعىصغعيرةشعيلرةويبرز من قمته 

:الهيدرايوجد اربعة انواع من االكياس الخيطية في ---

(الثاقبة)االكياس الخيطية الخارقة( 1

الحلزونية)االكياس الخيطية الملتفة( 2

االكياس الخيطية الالصقة الكبيرة( 3

الصغيرةاالصقةاالكياس الخيطية ( 4



الهيدرا

:الهيدرافي التغذية

,  غيرهاعلى الحيوانات الصغيرة كالقشريات المائية والهيدراتتغذى 
الغديةيا وعند وصول المادة الغذائية الفجوة الوعائية المعدية تبدأ الخال

رحلة تهضم البروتينات في هذه الم( انزيمات)خمائر هضمية بافراز
متعددة ثم ببتيدادالىيكون الهضم خارج خلوي وتتحلل المواد الغذائية 

اليا يبدأ الطور الثاني من عمليات الهضم داخل الخاليا حيث تمد الخ
لغذائية الوهمية القتناص دقائق الغذاء في الفجوات ااقدامهااالغتذائية

امضيةحتكون محتويات الفجوات . حيث يتم هضم البروتين والدهون 
مختلف لىافي البداية ثم تصبح قاعدية وبعدها تنتقل المواد الغذائية 

في تخزن الدهون. االنتشار الخلوياوالتنافذالجسم بواسطة اجزاء
.مالخارج عن طريق الفالىالمواد غير المهضومة فتطرح اماالجسم 



:واالبرازالتنفس 
الغازي ، تتم عمليات التبادلواالبرازخاصة بالتنفس اعضاءللهيدراليست *(
وكذلك التخلص من المواد( الكاربوناوكسيدوطرح ثاني االوكسجيناخذ )

ساسيةاالمن المكونات االمونياالسائلة عن طريق سطح الجسم ، تكون االبرازية
.االبرازيةللمواد 

:الهيدراالحركة في 

لحيوان استجابة ااوللحصول على الغذاء اخرالىاالنتقال من مكان الهيدرابامكان
:كالضوء والحرارة وغيرهااخرىلظروف بيئية 

اوالزحفالعرويةالحركة ( 1

الحركة االنقالبية( 2

االنزالقيةالحركة (  3

المشي(  4

الطفو(  5

التسلق(  6

السباحة(  7



Types of Locomotion in Hydra



:الحس والخاليا العصبية 

نقل الجسم وتاجزاءتكون الخاليا العصبية منتشرة في في جميع 

هي الحوافز عن طريق امتداداتها المتعددة باتجاهات مختلفة ، لذا ف

حيوانات الخاليا العصبية للبهافاقدة لظاهرة االستقطاب التي تمتاز 

التزيدث سرعة انتقال الحوافز العصبية بطيئة جدا، حيانالراقية كما 
.ثا/ سم  12500فيبلغ االنسانثانية بينما في / سم7عن 



الهيدراالتكاثر في 
:بطريقتينالهيدراتتكاثر *(    

.، ويحدث بواسطة التبرعمالالجنسيالتكاثر ( 1

والحيمنالتكاثر الجنسي ، عن طريق اتحاد البيضة ( 2



Class Hydrozoa
Genus— Obelia



Obeliaاالوبيليا

قة يعيش حيوان في البحار بهيئة مستعمرات جالسة وملتص(  *

.بمواد صلبة كالصخور والنباتات البحرية

،الجنسياحدهما : بوجود جيلين الوبيلياتمتاز دورة حياة *( 

.دوزاالميجنسي ويتمثل في واالخر. ويتمثل في المستعمرة 

ف تتألف المستعمرة من تراكيب خيطية تشبه الجذور تعر*( 

أ منها وتنش, التي تلتصق بالمواد الصلبة الهيدريةبالجذور 

حيث , فروع ثانويةالىالتي تتفرع بدورها الهيدريةالسيقان 

وينشأ , ( ةالزهريالهيدرا)بوليبيايحمل كل فرع في نهايته شكال 

( .المولدةبالقليمة)تكاثري يدعى بوليبالزهرية الهيدرافي أبط 



Obeliaاالوبيليا



:االوبيلياالتغذية في 

عد داخل الخاليا في البداية خارج خلوي ثم تكتمل فيما بالوبيلياتكون التغذية في *(
الوعائي وتهضم داخل الفجوات الغذائية للخاليا التي تبطن التجويفاالغتذائية
بقية الخاليا عن طريقالىالغذاء المهضوم يتم امتصاصه ويوزع .المعدي 
.االنتشار

:التنفس*( 

.عن طريق االنتشاراالوبيليايحدث تبادل الغازات في 

:االبراز*(
طريقة من خالل سطح الجسم بكاالمونياالسائلة النتروجينيةتطرح الفضالت 

.االنتشار

:الحركة*( 

ات ذات المجسانتتمايل ،كما اوتهتزتفرعاتها اناالتكون المستعمرة ثابتة، 

.يساعدها في عملية التغذيةالشئقدرة كبيرة على التقلص والتمدد وهذا 



:االوبيلياالتكاثر في 

:الالجنسيالتكاثر ( 1

يتم عن طريق التبرعم

  Medusaالميدوزا( 2
شكل مظلي،لها سطح محدب يعرف بظاهر المظلة ،  وسطح للميدوزا*(  

.مقعر يعرف بباطن المظلة

تحة يتدلى من مركز باطن المظلة تركيب قصير عمودي مجوف ينتهي بف*( 
ي نهايته تجويف البلعوم والذي يتوسع فالىالفم رباعية الزوايا ، يؤدي الفم 

.تركيب كيسي يدعى المعدةالى

يةالشعاعقنوات متساوية في الطول تدعى القنوات اربعامعدةينشأ من *( 
.لتفتح بالقناة الدائريةالميدوزاالتي ترتبط بدورها بحافة 

.خصيةاوا غدة تناسلية قد تكون مبيضشعاعيةيتدلى عند منتصف كل قناة *(  

رقع اثري يدعى الباوالداخل من حافة المظلة على هيئة رف ضيق الىيمتد *( 

ي عددها حوالةيبلغعدد كبير من المجسات القصيرة الميدوزاتحمل حافة *( 
.مجس16

.التوازنباكياسحسية تدعى اعضاءيوجد ثمانية *( 





:الحركة 

ايذل من دون بالميدوزاعلى سطح البحر،تسبب التيارات المائية بحركة     الميدوزاتطفو *(   
.العضلية  لخاليا البشرة وخاصة الموجودة في حافة المظلةاالجزاءجهد ، وبفضل وجود 

:التغذية*( 

.الهيدراتتم التغذية بنفس الطريقة التي تحدث في 

:الجهاز العصبي*( 

: صبية ، حيث توجد شبكتين من الخاليا العالهيدراجهاز عصبي شبيه لما موجود في للميدوزا
فتقع تحتهااالخرىامااحدهما فوق قاعدة البرقع وتزود المجسات ، 

:واالبرازالتنفس *( 

.اربواسطة االنتشالهيدرابنفس الطريقة التي تحدث في واالبرازتحدث عملية التنفس 

:التناسليةاالعضاء
الخصىل تكون ذكريا وتحماناما)المسكناحاديالميدوزا. يتكاثر جنسيا ايحيوان جنسي،الميدوزا

كل قناة التناسلية واحدة علىاالعضاءمن اربعةلذلك يوجد ( .الحتوائها على المبايضانثويااو
.  شعاعية



:االوبيليادورة حياة 



Class Scyphozoa

•Alternation of generation with medusa the 

dominant body plan

•Incomplete digestive with four branches

•Mesoglea thick with some cells

•Medusa without velum



Class Scyphozoa
Genus— Aurelia



Class:  Scyphozoa

Scyphozoaالكأسياتنماذج من صنف 
Aureliaاالوريلياحيوان (  *

في حياة هذا الكائن هو السائد، اماالميدوزييكون الطور ---
وبسيط يكونصغيرScyphistomaويطلق عليه البولب

.التركيب

فات صنف المائيات في صميدوزاتعن االوريلياميدوزاتختلف ( *
:منهابارزة 

 Velumفقدان البرقع ( 1
الشعاعيةترتيب القنوات ( 2

الخ------موقع االعضاء التناسلية( 3



Aurelia



 Aureliaاالوريلياحيوان 

وعائية ويتصل الفم بالفجوة الفميةفم مربع الشكل تتدلى منه اربعة أذرع للميدوزة*)
عة اربلالمعاءالمعدية او االمعاء بواسطة بلعوم قصير تنبثق من الجوانب االربعة 

دوةح، يحوي كل منها صفا من الخيوط المعدية وعضوا تناسليا يشبه معدية جيوب 
.الحصان

واسطة  قناة دائرية تتصل بالتجويف الوعائي المعدي بالميدوزاتمتد بالقرب من حافة (  *
غير متفرعة تسمى ( قنوات8): قناة 16

Adradial canal اخرى تكون متفرعة ويمكن تقسيمها الى ( قنوات8)مع وتتعاقب
:موقعهانوعين حسب 

1)Interradial canals ,  قنوات متفرعة تقع على امتداد الخطوط الواصلة 4وهي
.بين القناة الدائرية ووسط الجيوب المعدية

2)Perradial canals وهي القنوات االربعة المتفرعة الباقية وتقع على امتداد ،
.تجاورةالخطوط الواصلة بين القناة الدائرية والمناطق الكائنة بين الجيوب المعدية الم

، تقع  في نهاية الجذوع Tentaculocytesكما توجد ثمانية اعضاء حسية  (  *
.الرئيسية للقنوات المتفرعة وتكون وظيفتها توازن الجسم



االوريليادورة حياة حيوان 

(.انثويةاوميدوزاذكرية ميدوزا)الجنس وحيدة الميدوزاتتكون ( *

، المخصبة البيضة( والبيوضالحيامن)التناسلية يتكون من اتحاد الخاليا ( *
Planulaتسمى  مهدبةالتي تمر بسلسلة من االنقسامات الى ان تكون يرقة 

الخرى ، التي تسبح في الماء لفترة من الزمن ثم تلتصق على االجسام ا
، ثم ينقسم Scyphistomaيسمى البولبوتنمو الى تركيب يشبه 

، Strobilaعرضيا الى عدد من االقراص ويدعى عندئذ السايفستوما

شكل يرقة بالستروبيلياوينمو لكل قرص عدد من المجسات ثم ينفصل عن 
،ويكون انفصال اليرقات المتراكمة بعضها فوقEphyraتسمى نجمية

بقى وت.االسفل اعتبارا من االعلى الى الستروبيليابعض في مرحلة 

.يجبالتدرالميدوزاسابحة في الماء وتنمو بعد ذلك الى طور االيفيرا





Class Anthozoa
Genus — Metridium





Class Anthozoa

•No alternation of generation - polyps only

•Incomplete digestive with 6 to 8 branches

(septia)

•Nematocyst in the gut (acontia)

•Mesoglea thick and with muscle tissue

•Coral Reefs



 Metridium(Sea anemones)النعمانشقائق 

يكون الجسم اسطواني الشكل،ومزود بعدد من الصفوف لمجسات مجوفة*( 
.بواسطة القرص القاعدي االخرىاالجسامويلتصق الحيوان على 

بلعوم ويوجد فيالىيوجد الفم في وسط المجسات كشق طولي يؤدي *( 
.واحدميزاباالنواع،ولبعض Siphonoglyphمهدبانميزابانجانبيه 

اسطة ستة ردهات بوالىينقسم الجوف الوعائي المعدي في منطقة البلعوم *(  
.Primary mesenteriesاالوليةالحواجز اوالمساريقمن ازوجستة 

ل ينتقانويمكن شعاعيةتنتظم هذه الردهات حول جدار البلعوم بصورة *( 
الفاصلة المساريقعن طريق ثقوب توجد في اخرىالىالماء من ردهة 

.بينها

الثانوية المساريقمن ازواجفراغ الردهات الىويمتد من جدار الجسم *( 
Secondary mesenteries والثانوية االوليةالمساريق،ويقع بين

التبلغاالانها،Tertiary mesenteriesالثالثيةالمساريقمن ازواج
.الثانويةالمساريقجدران البلعوم شأنها شأن 



Class:Anthozoaصنف الزهريات

: Metridium(Sea Anemone)النعمانحيوان شقائق 

ق جسم الحيوان اسطواني الشكل، ومزود بعدد من الصفوف لمجسات مجوفة ويلتص*(  
.بواسطة القرص القاعدي االخرىاالجسامعلى 

نميزابابلعوم يوجد في جانبيه الىيوجد الفم وسط المجسات كشق طولي يؤدي *( 
.واحدميزاباالنواع، ولبعض Siphonoglyphمهدبان

ازواجستة ردهات بواسطة ستةالىينقسم الجوف الوعائي المعدي في منطقة البلعوم *( 
تنتظم هذه الردهات .  Primary mesenteriesاالوليةالحواجز اوالمساريقمن 

عن اخرىالىينتقل الماء من ردهة انويمكن شعاعيةحول جدار البلعوم بصورة 
.الفاصلة بينهاالمساريقطريق ثقوب توجد في 

 Secondaryالثانوية المساريقمن ازواجفراغ الردهات الىيمتد من جدار الجسم --
mesenteries  لثيةالثاالمساريقمن ازواجوالثانوية االوليةالمساريق، ويقع بين

Tertiary mesenteries،المساريقجدران البلعوم شأنها شأن التبلغانهااال
.الثانوية





Metridiumالنعمانشقائق 

داخلية البلعوم فتكون الحافات الاسفلفي المنطقة الواقعة اما(*

ا في وبذلك تنفتح الردهات كلهسائبةالمساريقانواعلجميع 

..الفجوة الوعائية المعدية

اسفلفي المنطقة الواقعةللمساريقالسائبةتتضخم الحافات *( 

واالمساريقيةالخيوط )تراكيب ثخينة تسمى الىالبلعوم 

ر تفرز خمائغديةخاليلالتثخنات، وتحتوي هذه ( الهضمية

مجموعة من النبال الدقيقةالتثخناتهضمية ، كما تحمل هذه 
Acontia ةغدي، وتكون هذه النبال مزودة بخاليا السعة وخاليا

اولفم الخارج بشكل خيوط رفيعة عن طريق فتحة االىتنبثق 
<Cinclidesعبر ثغور دقيقة توجد في جدار الجسم تسمى 



Metridiumالنعمانشقائق 

:التكاثر

:بطريقتينالنعمانتتكاثر شقائق *( 

:الالجنسيالتكاثر 1)

Buddingالتبرعم    ( أ

Longitudinal  fissionاالنقسام الطولي  ( ب

 Pedalالقدميالتمزق او Fragmentationتكوين الشظايا   ( ج
Laceration حيث يزحف الحيوان من مكانه تاركا ورائه قطعة ،

.حيوان جديدالىهذه القطعة ماتنمومن القرص القاعدي وسرعان 



النعمانالتكاثر الجنسي في شقائق 

ضاءاالعحيوان وحيد الجنس، وتقع النعمانيعتبر شقائق *( 

وط الخيوبمحاذاتالمساريقالتناسلية بالقرب من حافات 

وة الوعائية في الفجوالحيامنالبيوضحيث تسقط المساريقية

.المعدية وتترك الجسم عن طريق الفم

ة التي البيضة المخصبالحيمنينشأ من اتحاد البيضة مع ---

مهدبةيرقة الىتمر بسلسلة من االنقسامات لتتحول 
،حيث تسبح لفترة من الزمن ثم ( Planulaالبالنيوال)

.حيوان جديدالىتلتصق بجسم مناسب وتنمو 



الالسعاتاصل

:هناك رأيان في نشوء الالسعات*( 

الالسعات منحدرة من الحيواناتانالىيرمي :   االولالرأي -

.االبتدائية 

الالسعات نشأت من مجموعة من الديدان المسطحة تعرف ان:  الرأي الثاني اما-
Turbellaria وابسط اقدملوجب اعتبار هذه الديدان من االخير، ولو صح الرأي

.الحيوانات عديدة الخاليا الحقيقية

:الالسعاتاهمية

:فوائدها
.لالنسانوالزهريات كغذاء الكأسياتانواعيستفاد من بعض ( 1

.مختلفة من الحلي الثمينة انواعوالنفيس االحمريصنع من المرجان ( 2

.جزرا مرجانية يستفاد منهااالنواعفي بعض البولبيكون ( 3



الالسعاتاضرار

من الالسعات التياالنواعوجود الخاليا الالسعة لبعض 1)

.تهدد من يتعرض لها بالخطر

حة من الالسعات حواجز مرجانية قد تعيق المالانواعتبني ( 2

.اخطارهاتزيد من او

جزاءاالالالسعات على انواعكبيرة من بعض اعدادتلتصق ( 3

.هاالمغمورة من البواخر فتزيد من وزنها وتقلل من سرعت


