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  االنتقال من المعیشة المائیة الى المعیشة على الیابسة

رات أساسیة  ان تحول حیوان فقري من الحیاة المائیة الى الحیاة      ب تغی األرضیة ھي عملیة تواجھھا الصعوبات وتتطل
  .في الوظیفة مما ینتج عنھا تحورات في تراكیب الجسم المختلفة 

ا ویسارا  ة یمین ى یسھل الحرك فمثال تتطلب الحیاة المائیة عمودا فقریا حر الحركة نسبیا وعضالت جذعیة وذیلیة قویة حت
اء ي الم زم .أثناء السباحة ف ا یل وي ، كم ري ق ود فق ب عم ان الوضع یتطل وان ف م الحی اء لحمل جس وفر الم م یت ن اذا ل ولك

ى للحركة على األرض وجود عضالت قویة في األطرا رات عل ى تغی ذیل، باالضافة ال ف بدال من وجودھا في الجذع وال
یض یستطیع . تتعلق بدرجات الحرارة مستوى جھاز التنفس وأخرى  دة اذ ان الب اثر تواجھ مشكلة جدی ة التك ذلك عملی وك

اج  ا تحت اف بینم ن الجف ات األرضیةالفقس والنمو في الوسط المائي مكونا یرقات سابحة دون خوف م ى وسائل  الحیوان ال
  .اضافیة تحمي البیض واألجنة من الجفاف كوجود األغشیة الجنینیة

  :في مجموعة رباعیة األقدام حدثت أھم التغیرات التي

 .تحور الزعانف المزدوجة الى أطراف مزدوجة من النوع خماسي األصابع النموذجي -1
 .تطور األقواس األبھریة -2
 .نشوء الرئات -3
 .نشوء األغشیة الجنینیة -4
B -  فوق صنف رباعیة األقدامSuperclass Tetrapoda  

ات       عبة الفكی ت ش راد تح ن أف ر م دد األكب ة الع ذه المجموع م ھ مل  . Subphylum Gnathostomataتض وتش
  :مجموعة رباعیة األقدام األصناف التالیة 

  Class Amphibiaصنف البرمائیات  -1
  الصفات العامة للبرمائیات

 Fore and hind limbs وجود أطراف أمامیة وخلفیة -1
ل أي  ا التحم ة فانھ ا الیرقی ي أطوارھ انف ف دت زع ابع واذا وج ي األص وذجي خماس وع النم ن الن راف م ذه األط وھ

  .شعاعات ھیكلیة
 Earاألذن  -2

طة  د األذن المتوس ة توج ود األذن الداخلی ى وج وم  Middle earفباالضافة ال ف البلع ف األذن یتصل بتجوی وتجوی
  . Eustachian tubeأستاكیوس بواسطة قناة 

 Skinالجلد  -3
ا  ة مم دد المخاطی ن الغ ر م ى وجود عدد كبی ذا باالضافة ال ة ، ھ یتمیز الجلد بأنھ خال من الدعامات الھیكلیة الخارجی
توي  بات الش رة الس ي فت ة ف اعدة وخاص نفس المس اء الت د أعض د أح ر الجل ث یعتب ا حی م رطب طح الجس ل س یجع

Hibernation .  
 Heartالقلب  -4

ارد دم الب ة ذات ال ات الفقری ن الحیوان ات م ر البرمائی ین ،  وتعتب ین وبط الث غرف أذین ن ث ة ( مكون م رة درج متغی
  . Ectothermicتعتمد على الحرارة الخارجیة ) الحرارة

  Classification of Amphibiansتصنیف البرمائیات 
الث تحت صنوف .لقد انقرضت الغالبیة العظمى للبرمائیات ولم یبق منھا اال القلیل في وقتنا الحاضر     وھي تنقسم الى ث

:  
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Sub class :Labyrinthodontia 

)منقرضة    )  Primitive Amphibians  

Sub class :Lepospondyli 

)منقرضة (   Unique Vertebrae and are extinct 

Sub class :Lissamphibia       ) البرمائیات الملساء(      

)ممثلة في الوقت الحاضر(   Modern Amphibians     

  
  :ثالث رتب ةتضم البرمائیات الحدیث

  
  
  
  

 Order Apoda) الالقدمیات ( رتبة البرمائیات عدیمة األطراف  -1
ا ذلك أحزمتھ ة وك ة والخلفی ا األمامی دت أطرافھ ي األرض وفق اق ف ر أنف كل تحف ة الش راد دودی ذه . أف ي ھ ون ف والعی

ا .وحیدة الجنس واألخصاب داخلي . والذیل قصیر . األفراد غیر فعالة وضامرة وتظل مطمورة أسفل الجلد ال علیھ مث
Caecilian.  
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Caecilian               

 Order Caudata or Urodelaالذیلیة رتبة البرمائیات  -2
  .ھذه األفراد تحتفظ بالذیل حتى الطور البالغ ولذلك سمیت بالبرمائیات الذیلیة

  .Salamanderمثل السلمندر 
  

  
  Salamanderالسلمندر 

  
 Order Anura or Saientiaرتبة البرمائیات الالذیلیة أو القافزات  -3

والطرف األمامي أقصر من الطرف الخلفي وتشمل . تماما في الطور البالغ وتضم البرمائیات التي یختفي فیھا الذیل 
  :ھذه الرتبة أنواعا كثیرة من القافزات التي یمكن تقسیمھا الى تحت رتبتین 

a-  تحت رتبة الضفادع الاللسانیةSuborder Aglossa 
  . Xenopusوھي الضفادع التي لیس لھا لسان مثل زینوباس 

  



 )حبلیات ( الثانیةالمحاضرة                                                                            204تصنیف حیوان ي 
 

4 
 

  
  Xenopusزینوباس 

b-  تحت رتبة الضفادع اللسانیةSuborder Phaneroglossa 
  :وتضم ثالث عوائل رئیسیةToadsوالعالجم  Frogsوھي الضفادع التي بھا لسان مشقوق مثل كل الضفادع 

 Family Ranidae(True Frogs)حقیقیة عائلة الضفادع ال -1
 Family Hylidae ( Tree Frogs )عائلة ضفادع األشجار  -2
 Family Bufonidae ( True Toads )عائلة العالجم الحقیقیة  -3
 Class Reptiliaصنف الزواحف  -2

نظرا ألن أجنة ھذه الحیوانات ونتیجة  Amniotaأصناف الزواحف والطیور واللبائن یطلق علیھا جمیعا الرھلیات 
الرھل : ھي روف البیئیة الغیر مالئمة التي تحیط بأجنتھا فقد تكیفت لھذه الظروف وأحاطت أجنتھا بأغشیة ظلل

Amnion  السلي ،Chorion  واللقانقي ،Allantois .  
  الصفات العامة للزواحف

لدیة الجسم مغطى بجلد  قرني جاف یحوي حراشف قرنیة أو صفائح عظمیة كما في حالة السالحف ، وبھ غددا ج -1
 .قلیلة

یوجد لھا زوجان من األطراف خماسیة األصابع تنتھي عادة بمخالب وقد تغیب كما في الثعابین وبعض انواع  -2
  .السحالي

 .الجسم مقسم الى أربع مناطق رأس ، عنق ، جذع وذیل والھیكل كامل التعظم -3
 .التنفس بواسطة الرئات حتى األفراد التي تعیش في الماء -4
 .ماعدا التماسیح فان القلب یتكون من أربع غرف أذینین وبطینین ( غرف أذینین وبطین  یتكون القلب من ثالث -5
 . Ectothermic من ذوات الدم متغیر درجة الحرارة -6
 .األ جناس منفصلة واألخصاب داخلي والبیض كبیر ومغطى بقشرة كلسیة أو جلدیة  -7
 .یتحرك جانبا العین مزودة بثالث جفون علوي وسفلي ثم الغشاء الرامش الذي  -8
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  Classification of Reptilesتصنیف الزواحف 
أربعة احتماالت لھذه كقاعدة لتصنیف الزواحف یوجد  Temporal regionلقد أتخذت المنطقة الصدغیة للجمجمة      

  ) . Fossilمتحجرات (المنطقة وقد صنفت الزواحف الى خمس رتب واحدة منقرضة 
 Subclass Anapsidaتحت صنف عدیمة النقر الصدغیة  -1

عظام المنطقة الصدغیة للجمجمة كلھا ممثلة أي ال یوجد بالمنطقة الصدغیة أي تجاویف أو نقر، ویضم رتبة واحدة 
  Order Chelonia ( Testudines )ھي رتبة السالحف 

بیضھا في حفر بالرمال وتتركھ حتى یفقس و تشمل السالحف البریة والسالحف المائیة وھي حیوانات بیوضة تدفن 
ویغطي . للسالحف فكوك عدیمة األسنان وتلتقط طعامھا وتمزقھ بحافات فمھا الحادة الصلبة. وتتنفس بواسطة الرئات

أجسام السالحف صندوق تتكون من صفائح عظمیة متراكبة تنشأ من أدمة الجلد واألقدام في السالحف األرضیة صغیرة 
المائیة فتشبھ المجادیف للسباحة وبھذا یمكن التفریق بینھما، وتعتبر السالحف من الحیوانات المعمرة  أما في السالحف

  .سنة 75حیث تعیش أكثر من 
 Subclass Diapsidaتحت صنف ثنائیة النقر الصدغیة  - 2

  :ب التالیةوتضم الرت.عظام المنطقة الصدغیة یوجد بھا نقرتان وھاتان النقرتان أحدھما علویة واألخرى سفلیة
a-  رتبة خطمیة الرأسOrder Rhyncocephalia 

ارا  وان توات و حی ي ھ ا ح د منھ وع واح وى ن د س فینودون  Tuataraالیوج دا  Sphenodonأو الس ي نیوزیلن ف
  .والباقي منھا زواحف منقرضة

 
 Tuataraتواتارا 

 
b-  رتبة التماسیح Order Crocodilia 

ً في األنھار وھي  راوح تعیش التماسیح غالبا ً ویت ا ر الزواحف حجم د أكب ات وتع نفس بواسطة الرئ حیوانات بیوضة تت
  .أمتار، ومن أمثلتھا التماسیح االستوائیة والتماسیح األمریكیة 7-2طولھا من 

 Parapsida Subclassتحت صنف علویة النقر الصدغیة  -3
وتضم رتبة واحدة ھي رتبة الحرشفیات .عظام المنطقة الصدغیة بھا نقرة صدغیة واحدة ھي النقرة فوق الصدغیة 

Order Squamata  
ً حیث تشكل أنواعھا  من الزواحف حیث تعیش في جمیع أنحاء % 59تشمل رتبة الحرشفیات أكثر الزواحف انتشارا

واعھا بالبیوض والقلیل منھا یحتفظ بالبیض داخل الجسم حتى یفقس، العالم ما عدا المناطق الباردة وتتكاثر معظم أن
والثعابین  Lizards السحالي: ویغطي جلدھا حراشف تتجدد بشكل دوري، وتقسم الحرشفیات إلى مجموعتین ھما 

Snakes.  
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  األفاعي العراقیة

  :یوجد العدید من أنواع األفاعي في العراق منھا

  
  Desert horned Viper )   (Cerastes cerastes القرناء الصحراء افعى       

  .من األفاعي المقیمة والشائعة في صحارى العراق

  
Saw – Scaled Viper Echis carinatus  

ً أفعى   موجودة في جمیع أنحاء الصحراء الجنوبیة في األراضي الرملیة والصخریة على وھي ) سید دخیل (تعرف حلیا
  .حد سواء
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 Lebetine Viper Macrovipera lebetina  

تفضل المناطق شبھ القاحلة في جمیع أنحاء البالد بأستثناء الربع الجنوبي الغربي ، یفضل ھذا النوع المناطق التي توجد 
  .فیھا النباتات ، وبالتالي قد تسكن في المناطق المأھولة بالسكان

  الفرق بین البرمائیات والزواحف

Amphibians Reptiles 
1- Smooth skin that is not watertight 
2- Dependence on water for reproduction 
3- External fertilization 
4- Jelly-like egg that is not watertight 
5- Breathe through gills, skin, and lungs 
6- Legs positioned to the side of body  

1- Watertight skin with horny scales 
2- Able to reproduce on land 
3- Internal fertilization 
4- Watertight egg with leathery shell 
5- Breathe through lungs  
6- Legs positioned under body  

 


