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 Subkingdom : Metazoaعويمم البعديات الحيوانية 
  Diploblasticaالحيوانات ثنائية الطبقات 

 Phylum : Coelenterataشعبة الجوفمعويات 
 الصفات العامة:

 حيوانات مائية ، اغلبيا بحرية وجالسة وتعيش منفردة أو على ىيئة مستعمرات. .1
طبقتععععيخ ىمععععا  فعععع . شعععععاعية التمايعععع  ويتر ععععن جسععععميا مععععخ أنععععواع م تلفععععة مععععخ ال  يععععا تنععععتظ  2

اليععع   المتوسعععط  ىععع اال تعععودير  واونعععدودير  وتت عععوخ بينيمعععا طبقعععة ى ميعععة معععخ معععادة جي تينيعععة 
 )الميزوجليا(.

 . ليا تجويف دا لى واحد ىو التجويف المعدى.3
 سيط مخ     سطح الجس .. يت  التنفس واال راج باالنتشار الب4
حلقعععات وحبععععا   فععع . ليعععا جيعععاز عكعععبى شعععب ى منتشعععر علعععى ىيئععععة شعععب ة عكعععبية أو مر عععز 5

 عكبية.
. تت اير الجنسيًا بالتبرع  وجنسيًا بت ويخ اومشاج. وتتواجد معظ  الجوفمعويات علعى كعورتيخ 6

نعععو جعععالس والشععع   دورة الحيعععاة ، أحعععدىما يععععرف بالشععع   اليعععدرى ويشعععبو الييعععدرا و فععع أو شععع ليخ 
 يسبح طليقًا.  الذياآل ر ىو الش   الميدوزى 

 ت وخ بعض الجوفمعويات ىيا   جيرية ض مة. .7

 

 التصنيف:
 :ى تض  ىذه الشعبة ي ية طوائف رئيسية 

: وتشععتم  علععى الحيوانععات الشععبيية بالنباتععات  Class : Hydrozoaطائفععة اليععدريات  .1
دورة حيععاة معظميععا الشعع  خ اليععدرى والميععدوزى.   فعع و ععذلق اناديعع  البحععر الكععهيرة ويظيععر 
 ومخ أميلة ىذه الطائفة الييدرا واووبيليا.

: تشعتم  علعى اناديع  البحعر ال بيعرة وتظيعر  Class : Scyphozoaطائفعة الفنجانيعات   .2
 الش   الميدوزى. ومخ أميلة ىذه الطائفة اووريليا. ف دائمًا 

: أفراد ىذه الطائفة زىرية الشع   ميع  شعقائ   Class : Actinozoaطائفة الشعاعيات   .3
تعععيش منفععردة أو علععى  ىعع النعمععاخ والشعععان المرجانيععة. وتوجععد علععى الشعع   اليععدرى فقععط. و 

 ىيئة مستعمرات تفرز ىيا   جيرية ض مة.
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 )الهيدرا كنموذج( :جسم في الجوفمعوىاتبنيان ال
االنععدودير  ويوجععد بينيمععا  ىعع يععة اال تععودير  ودا ل ىعع يتر ععن جععدار الجسعع  مععخ طبقتععيخ  ارجيععة 

 اونواع التالية: إلىالي   المتوسط. وتتميز   يا اال تودير  واالندودير  
 

 االكتوديرم:
  يععععا م روطيععععة الشعععع   أطرافيععععا ال ارجيععععة عريضععععة  ىعععع ال  يععععا الط ئيععععة العضععععلية: و  .1

ًً متكعً  للجسع . وتتكع  أطرافيعا الدا ليعة بعالي   المتوسعط  تت مس مع بعضيا فت وخ غطعا
 فعع تععتح    يعع بواسععطة ذيععو  عضععلية ولععذلق ف
 حر ة الحيواخ وانيناً جسمو.

  يعععععععا كعععععععهيرة  ىععععععع ال  يعععععععا البينيعععععععة: و   .2
العضععععلية مسععععتديرة تقععععع بععععيخ ال  يععععا الط ئيععععة 
أى نعععوع  إلعععىويم عععخ ليعععذه ال  يعععا أخ تتحعععو  

تقعو  بتععويض معا  ي آ ر مخ ال  يا ولذلق ف
يفقد مخ   يا الجس   معا أنيعا ت عوخ اومشعاج 

 أيناً فترة الت اير.
ال  يا ال سعة أو مولدات ال يط: ت يعر ىعذه  

اللعععوامس  وتبعععرز  ععع   ليعععة منيعععا  فععع ال  يعععا 
  وتمتعععد منعععو بأحعععد أطرافيعععا علعععى سعععطح الجسععع

شعيرة كهيرة تعرف بشعيرة اللمس أو الزناد. وبدا   ال لية يوجد  يس السعع يععرف بعال يس 
 فع ال يطى يعم   أداة للدفاع أو اكطياد الهذاً. وىناق أربععة أنعواع معخ او يعاس ال يطيعة 

 الياابة واللولبية وال كقة ال بيرة والكهيرة. ى الييدرا 
خ   يا اال تودير  ويمتد معخ  ع   ليعة ععدد معخ الزوائعد تتكع  ال  يا العكبية: تقع بي  .3

بزوائععد ال  يععا المجععاورة لت ععوخ شععب ة عكععبية تنتشععر علععى السععطح ال ععارجى لليعع   المتوسععط 
 حو  الجس   لو واللوامس.

  يا عمودية ضيقة تبرز بأطرافيا على السطح وتتكع  اواععدىا  ى ال  يا الحسية: و   .4
 بالشب ة العكبية.

ت عوخ المناسع   ىع الحيعواخ اليعافع معخ ت عاير ال  يعا البينيعة و  ف ل  يا التناسلية: تنشأ ا  .5
 أى ال كى والمبايض.
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تيبيعت  فع اال تودير  و اكة عند القرص القاعدى وتساعد  ف ال  يا الم اطية: ت ير   .6
 الحيواخ بما تفرزه مخ مادة م اطية لزجة وتوجد أيضًا حو  الف .

 االندوديرم:
  يعا عموديعة طويلعة ليعا ذيعو  عضعلية يعؤدى انقباضعيا  ىع ال  يا الهذائيعة العضعلية: و  .1
بععة  و  ىمععا يحتععوى إذاسععتطالة الجسعع . وبعضععيا يحمعع  أسععواطًا والععبعض اآل ععر أرجععً    إلععى

 على فجوات غذائية.
 التجويف المعدى. ف   يا محببة وتقو  بافراز االنزيمات  ى ال  يا الهدية: و   .2

طبقعععة االنعععدودير  بععععض ال  يعععا البينيعععة والعكعععبية واليععع  معععخ ال  يعععا الحسعععية  فععع أيضعععًا  وتوجعععد
 وبعض ال  يا الم اطية حو  الف .

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Obeliaاألوبيميا 

شعع   ىععدرى جععالس يعععيش علععى ىيئععة  فعع اووبيليععا حيععواخ جوفمعععوى بحععرى ينععائى الشعع   يوجععد 
ميدوزى وىذا يعيش منفردًا ويسعبح حعرًا ويت عاير جنسعيًا ش    ف مستعمرات ملتكقة بالك ور أو 

 . فيما يعرف بظاىرة تباد  اوجيا  دورة الحياة ف لي وخ الش   اليدرى ويتعاان الش  خ 
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)تابع في :والتركيبالشكل 
 الرسم(

 وتت وخ مخ: أ/المستعمرة
تتيبعععععت  ىععععع السعععععويقة اليدريعععععة: و  .1

علعععععى المرت عععععز بجعععععًز متفعععععرع يشعععععبو 
الجععععذر يسععععمى الجععععذر اليععععدرى وليععععا 
تجويععععععععف ىععععععععو الجععععععععوفمعى متكعععععععع  
بالزويئععععدات المتفرعععععة علععععى جانبييععععا 
وععععععخ طريععععع  ىعععععذا التجويعععععف يتعععععوزع 

 السائ  المهذى.
فعرد كعهير يشعبو اليدر الزىرى:  .2

حععععد  بيععععر لععععو م ععععروط  إلععععىالييععععدرا 
فمععى بوسععطو فتحععة الفعع  يحمعع  عععددا  

مععخ اللععوامس المكععمتة ويهلععف  بيععرا  
اليععدر الزىععرى غعع ف ىععدرى يععن مش 
اليدر الزىرى بدا لو للحماية. وتقعو  

 اليدرات الزىرية بتهذية المستعمرة بطريقة ممايلة الغتذاً الييدرا.

العود المولد: وىعو عبعارة ععخ ىعدر زىعرى متحعور لعو جسع  ممعدود ولعيس لعو فع  أو لعوامس  .3
حمعع  ىععدرا  زىريععا  وىععو محععاط بهعع ف يسععمى غعع ف المنسعع  وينشععأ عنععد ابععط فععرع مععخ السععا  ي

تنطلع   التع وي تص العود المولد بالت اير ال جنس  حيث تت وخ بدا لو الميعدوزات القركعية 
 الماً. ف 

تقععو   عع  أجععزاً المسععتعمرة بعمليععات التععنفس واال ععراج 
 باالنتشار البسيط  ما وليا شب ة عكبية  الييدرا.

 

 :الش   العا  للميدوزة موضح بالرس  ب/الميدوزة:
للميدوزة سطح علوى محدن وآ ر سفلى مقعر يتعدلى 

تععععؤدى  التعععع مععععخ وسععععطو مقععععبض يحمعععع  فتحععععة الفعععع  
للتجويععععف المعععععدى الوعععععائى. وتوجععععد أيضععععا  بالسععععطح 
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  السفلى أربعة مناس  ) كيات أو مبايض/ الجنساخ منفك خ(.
 

 :ودورة الحياةالتكاثر 
دا ععععع  اوععععععواد المولعععععدة حيعععععث تت عععععوخ البعععععراع  المسعععععتعمرة  فععععع ت  الت عععععاير ال جنسعععععى: يععععع .1

 الميدوزية.
 فععع وتوجعععد سعععابحة  منفكعععلة الجعععنس ىععع خ طريععع  الميعععدوزات و يعععت  ععععالت عععاير الجنسعععى: و  .2

الماً ويت وخ  ف عند نضوج المناس  ت رج الحيوانات المنوية والبويضات ويت  التلقيح  الماً.
المعععاً لفتعععرة وتيبعععت علعععى  فععع يراعععة ب نيولعععة ميدبعععة تسعععبح  إلعععىينمعععو ويتحعععو   العععذيالزايجععوت 

 مستعمرة. إلىش   ىدرى ينمو  إلىالسطوح الكلبة ي  تتحو  

تميلعععو  العععذيدورة حيعععاة اووبيليعععا ظعععاىرة تبعععاد  اوجيعععا  معععا بعععيخ الطعععور ال جنسععع   فععع تتميععع  
علعى ىيئعة طعوريخ تميلعو الميعدوزة ومعناىعا أخ ال عائخ يتواجعد  العذيالمستعمرة والطور الجنسع  

 أيناً دورة الحياة. ف أو جيليخ م تلفيخ يتبادالخ بانتظا  
 

 Aureliaاألوريميا 
 فيتعيش األوريميا أو كما تسمي أيضُا قنديل البحر طافية وسابحة ببطء فوق سطح الماء 

 الشكل الميدوزى. فيالبحار وتوجد 
 الرسم(: في)تابع :والتركيبالشكل 
اركععععية الشعععع   تشععععبو المظلععععة سععععطحيا الظيععععري محععععدن وحافتيععععا مععععزودة بلععععوامس  الميععععدوزة

 4تمتد مخ أر انيا اوربعة  الت اكيرة.يتدلى مخ وسط باطخ المظلة مقبض يحم  فتحة الف  
تبطنو   يا اندوديرمية  الذيالتجويف المعدى الوعائى  إلىرع أو ميازين فمية ويؤدى الف  إذ

العععدا   حعععام   المعععواد الهذائيعععة واال سعععجيخ  معععا  إلعععىيعععار المعععاً ليعععا أسعععواط تعمععع  علعععى دفعععع ت
 وتعم  على إ راج الفض ت.

 مناس  اما  كيات أو مبايض. 4تظير بوضوح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...................كمية العموم / المرحمة الثانيةالخامسة ............/ المحاضرة  1الفقريات 
 

 

 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ودورة الحياةالتكاثر  
 الجنساخ منفك خ )ميدوزات ذ ور وميدوزات اناث(. -
التجويف المععدى ومنعو  إلىالذ رية ت رج الحيوانات المنوية مخ ال كيات  الميدوزات ف  -

 فععع اونيويعععة تطلععع  البويضعععات أيضعععا   فععع ال عععارج ععععخ طريععع  فتحعععة الفععع  و  إلعععىتنطلععع  
يحمليعا  التع التجويف المعدى ول نيا ال ت رج ب  يت  ت كيبيا ىناق بالحيوانات المنوية 

خ  يراععة ب نيولععة  فعع تيععار المععاً يعع  ي ععرج الزايجععوت ليسععتقر  الميازيععن الفميععة وينمععو لي ععو 
 ميدبة.

طععور  إلععىالمععاً لفتععرة يعع  تسععتقر علععى مرت ععز وتنمععو  فعع تتععرق اليراععة م انيععا لتسععبح حععرة  -
ععدد  إلعىتتهعذى وتععبش لععدة شعيور تنمعو وتنقسع    ليعا  التع كهير يسمى الم روطعة 

غيععععر الناضععععجة تتععععراص فععععو  بعضععععيا  اوطبععععا  وتسععععمى  عععع  مععععخ ىععععذه  مععععخ الميععععدوزات
 الميدوزات غير الناضجة بااليفيرا.

 ميدوزات ناضجة. إلىتنفك  ىذه االيفيرات تباعًا وتنمو تدريجيًا  -

 

اووريليععا أيضععًا ظععاىرة تبععاد  اوجيععا  حيععث تميعع  الميععدوزة الجيعع  الجنسعع   فعع تعععرف أيضععًا 
 والم روطة الجي  ال جنس .

 
 


