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  Phylum Chordataالحبلیات شعبة  
ً في الشكل والبیئات والعادات الى  ً كبیرا ً فھي تظھر تنوعا ً وانتشارا ً وتكیفا تعتبر الحبلیات من أكثر الحیوانات شیوعا

ً مثل السھیم واالنسان اذ ال یبدو بینھما تشابھ ومع ذلك  درجة كبیرة كما انھا تشتمل على حیوانات غیر متقاربة مظھریا
  .على االقل في بعض فترات حیاتھا م اساسي للتعضي فكل الحیوانات الحبلیة تشترك في نظا

  

  :الصفات العامة للحبلیات

  .)notochord(وجود حبل ظھري  - 1
یوجد في جنین كل الحبلیات حبل ظھري یعمل كدعامة داخلیة للجسم وقد یظل طوال فترة الحیاة كما في الحبلیات األولیة 

   .أو یستبدل بعمود فقري كما في الفقریات
  .جانبیة التناظر فیناظر احد جانبي الجسم الجانب االخر - 2
  ).ectoderm –mesoderm -endoderm(ثالثیة الطبقات الجرثومیة  - 3
  .یقع بین جدار الجسم واالنبوب الھضمي Peritoneumوجود جوف جسمي حقیقي مبطن بغشاء البریتون - 4
  .ن في الفقریات غضروفیا او عظمیالھا ھیكل داخلي ویكو - 5
    )Neural tube(وجود القناه العصبیة  - 6

یوجد في جمیع الحبلیات حبل عصبي ظھري یقع فوق الحبل الظھري مباشرة وھو مجوف على العكس من الالفقریات 
  .غیر مجوفالتي یكون الحبل العصبي بطني و

  )Gill slits(وجود الخیاشیم  - 7
یة وقد تظل طوال فترة الحیاة كما في األسماك أو تستبدل من أھم صفات الحبلیات وجود الخیاشیم في المرحلة الجنین

   .بالرئتین كما في الفقریات التي تعیش على األرض
ى اتجاه سریان الدم في الوعاء الرئیسي البطني من الخلف الى األمام وفي الوعاء الرئیسي الظھري من األمام ال - 8

  .ریاتقعكس الالفب، closed bloodوجھاز الدوران من النوع المغلق  الخلف
على العكس من معظم    Anusالذیل ھي منطقة خالیة من األحشاء تقع خلف الفتحة االخراجیة:  Tail وجود الذیل - 9

  . الالفقریات التي تنتھي فیھا األحشاء في نھایة الجسم

  

  Classification of chordatesتصنیف شعبة الحبلیات 

لبقاء الحبل الظھري كما ھو مدى الحیاة او استبدالھ أثناء النمو بالعمود الفقري الى لقد صنفت شعبة الحبلیات تبعا       
  :مجموعتین رئیسیتین ھما
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Phylum : Chordata  

Protochordata  Vertebrata  

Class: Osteichthyes 
Bony Fish 

Class: Amphibia 

Amphibians 

Super class: Tetrapoda  

Super class: Pisces 

Class: Chondrichthyes 
Cartilaginous Fish 

Subphylum : 
Gnathostomata 

Subphylum : 
Agnatha 

Subphylum : 
Urochordata 

Subphylum : 
Cephalochordata 

Subphylum : 
Hemichordata 

Class: Cyclostomata 
Lamprey / Hagfish    

  

Class: Reptilia 

Reptiles 

Class : Aves 

Birds 

Class : Mammalia 

Mammals 

  Phylum : Chordataالھیكل التصنیفي لشعبة الحبلیات 
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   Protochordataمجموعة الحبلیات األولیة  - 1
أفراد ھذه المجموعة تتمیز بوجود الحبل الظھري في معظم مراحل نموھا وھو مكون من مادة جیالتینیة جامدة نوعا      

ما مما تكسبھ الصالبة والمرونة ، كما تتمیز أفراد ھذه المجموعة بأن المخ بسیط التركیب ولیس محاطا بمحفظة دماغیة 
  . Acraniataالالقحفیات  أو الجمجمة ولذا سمیت ایضا بالالجمجمیات أو

  . Subphylumتصنف الحبلیات األولیة تبعا لمورفولوجیة ومدى امتداد وموقع الحبل الظھري الى ثالث تحت شعب 
a.  تحت شعبة راسیة الحبل الظھريSubphylum Cephalochordata. 

أفراد ھذه التحت شعبة تتمیز بأن الحبل الظھري یوجد في أحسن صورة وأوضح تركیب ویمتد بطول جسم الحیوان 
  . Amphioxus lanceolatusمن الطرف األمامي الى نھایة الطرف الخلفي ومن األمثلة علیھا الرمیح 

   

  
Amphioxus  

b.  تحت شعبة نصفیة الحبل الظھريSubphylum Hemichordata  
أفراد ھذه التحت شعبة تتمیز بأن الحبل الظھري یوجد في الطرف األمامي من الجسم ومن األمثلة علیھا حیوان 

  . Balanoglossusباالنوجلوسس 

  
  

c -  تحت شعبة ذیلیة الحبل الظھريSubphylum Urochordata .  

الیرقي فقط أما في الطور البالغ فیختفي  أفرادھذه التحت شعبة تتمیز بأن الحبل الظھري یوجد في منطقة الذیل للطور   
  :الحبل الظھري كلیا ومن األمثلة علیھا

  . Ascidiaحیوان األسیدیا 
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Ascidia  

  Vertebrataمجموعة الفقریات  -2
تضم ھذه المجموعة من الحبلیات عددا كبیرا من األفراد التي لھا صفات تشریحیة مختلفة تالئم البیئة التي تعیش فیھا ،    

أثناء النمو وأھم الصفات العامة والفقریات تطلق عادة على الحبلیات التي یستبدل فیھا الحبل الظھري بالعمود الفقري 
  :لھذه المجموعة

  Cranium or Skullوجود الجمجمة  -1
وھي صندوق دعامي ھیكلي للمخ وأعضاء الحس ، ونظرا لوجود ھذه الجمجمة سمیت ھذه المجموعة بالقحفیات 

Craniata .  
  Sense Organsأعضاء الحس  -2

زوج من األعضاء الشمیة وزوج من العیون وزوج من : تتكون في الغالبیة العظمى من الفقریات من ثالثة أزواج 
  .األعضاء السمعیة

 Notochordالحبل الظھري  -3
اكثر صالبة تسمى الفقرات والتي تكون  ویوجد ذلك في األطوار األولى من النمو ، ولكن سرعان مایستبدل بقطع ھیكلیة

   .فیما بعد العمود الفقري الذي قد یتكون من مادة غضروفیة أو عظمیة حسب نوع الحیوان 
 Pharynxالبلعوم  -4

  .اذا ما قورن بمثیلھ في الحبلیات األولیةویتمیز بقلة الفتحات الخیشومیة 
  Excretory systemالجھاز االخراجي  -5

  .ویتكون أساسا من زوج من األعضاء االخراجیة التي تعرف بالكلیتین 
 Pair of gonadsوجود زوج من المناسل  -6

وج من المبایض في للغالبیة العظمى من الفقریات زوج واحد من األعضاء التناسلیة ، زوج من الخصى في الذكر وز
  .األنثى حیث األجناس منفصلة 
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  تصنیف مجموعة الفقریات
  :تصنف مجموعة الفقریات الى تحت شعبتین رئیسیتین ھما 

 Subphylum: A gnatha تحت شعبة الالفكیات -1
 جلدھا مخاطي. تضم ھذه التحت شعبة حیوانات شبیھھ باألسماك وھي عدیمة الفكوك ولھا فم مستدیر شبیھ بالممص 

ولھا شقوق خیشومیة عدیدة ولیس لھا زعانف زوجیة ومعظم ھذه الحیوانات منقرضة والصنف الوحید الذي الیزال 
  .الذي یضم رتبتین Class Cyclostomata حیا منھا ھو صنف دائریة الفم 

a.   رتبة الجلكیاتOrder: Petromyzontia 
  . Petromyzonوكذلك یدعى البترومیزون  Lampreyومنھا حیوان الجلكي أو الالمبري 

  

  
  Lamprey حیوان الالمبري

b.  رتبة األسماك الرخوة)(Hagfish  أو المیكزیناتOrder: Myxinodea  
  Myxineومنھا حیوان المیكزین 

  

  

  
  Hagfish  سمكة رخوة
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 Subphylum Gnathostomataتحت شعبة الفكیات  -2
مجموعة الفقریات وتتمیز أفرادھا بأن فمھا بھ فكوك ، ونظرا لتشعب تضم ھذه التحت شعبة العدد األكبر من 

التركیب التشریحي ألفراد ھذه التحت شعبة واختالف وظائف أعضاءھا بحیث تتناسب مع البیئة التي تعیش فیھا ، 
  :لذلك صنفت الفكیات الى فوق صنفین 

A. فوق صنف األسماك Superclass Pisces  
  الصفات العامة لألسماك

 .األسماك متغیرة درجة الحرارة ، اي تتغیر بتغیر درجة حرارة الماء الذي تعیش فیھ -1
 .األسماك حیوانات فقریة تحورت أجسامھا بشكل یساعدھا على المعیشة الدائمة في الماء -2
 .وھي اعضاء التوازن والعوم Finsد على أجسامھا تسمى الزعانف لألسماك زوائ -3
رقیقة كما في األسماك العظمیة أو وبعضھا خالیا من الحراشف وقد تكون ھذه الحراشف  Scalesوجود الحراشف  -4

 .صلبة كما في األسماك الغضروفیة
 . Gillsتتنفس األوكسجین الذائب في الماء بواسطة الخیاشیم  -5
والتي  Lateral canalوالذي تقع تحتھ قناة الخط الجانبي  Lateral lineمن ممیزات األسماك وجود الخط الجانبي  -6

 .تكون وظیفتھا تحسسسیة
 .Two chambers) حجرتین ( القلب مكون من غرفتین  -7

  :وتضم ھذه المجموعة عددا من األصناف أھمھا 
 Cartilaginous fish( Class Chondrichthyes( صنف األسماك الغضروفیة -1

  : ومن صفاتھا.Cartilagesاألسماك بأن ھیكلھا كلھ مكون من غضاریف وتتمیز ھذه 

a- العمود الفقري والھیكلskeleton  للجسم من الغضاریف اي الحالة االولیة قبل التعضم. 

b - عدم وجود االضالع لحمایة االعضاء الداخلیة.  

c-وجود كبد كبیر ودھني یعمل بدل المثانة الھوائیة.  

d -الحراشف خشنة و مدرعة.  

e- الزعنفة  الذیلیة  غیر متشابھة الفصین.  

a. ت صنف صفیحیة الخیاشیمتح Subclass: Elasmobranchii  
ویشمل ھذا التحت صنف سمیت صفیحیة الخیاشیم نتیجة الصفائح الجلدیة التي تقع بین الفتحات الخارجیة للخیاشیم  

  : رتبتین 
 Order: Selachiiرتبة القروش  -1

  .بأنواعھا)  Sharks( وتضم أسماك القرش 



 )حبلیات ( األولىالمحاضرة                                                                            204تصنیف حیوان ي 

7 
 

  
 Sharkالقرش 

 Order: Batoideiرتبة القوبعیات  -2
  .قاعالتعیش في    Skatesوالمزالق  )اللخمة  –سمكة الراي (  Raysمثل سمكة المحراث أو الشعاع  

  
   أو اللخمة Raysسمكة الراي 

b.  تحت صنف كامالت الراسSubclass: Holocephali 
  .Chimaeraوتشمل أسماك ممثلة في الوقت الحاضرمثل سمكة الكایمیرا 

  
  Chimaeraسمكة الكایمیرا 
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  :ومن أھم صفاتھا   Bony fish  ( Class: Osteichthyes(  صنف األسماك العظمیة  -2
  .الھیكل الداخلي متعظم جزئیا  على االقل  - 1

  .  gas bladderتوجد مثانة غازیة  - 2

 .عظمیة والحراشف المعة  - 3

  .تغطى الغالصم بغطاء عظمي یسمى العظم الغلصمي - 4

  . الزعنفھ الذلیلة متشابة الفصین - 5

  .توجد لدیھا زعانف مزدوجة - 6

  . بافرازاتھا شفراغدد مخاطیة في االدمة تغطي الح - 7

  : Subclassالى ثالث تحت صنف  Osteichtyyesیقسم صنف األسماك العظمیة 

a –  تحت صنف األسماك شعاعیة الزعانفSubclass Actinopterygii  

والتي تنتمي الیة معظم  .وھي أسماك عظمیة تكون أشعتھا الزعنفیة النحیفة بصفة رئیسیة المسند الوحید للزعانف    
  :األسماك العظمیة في الوقت الحاضر ویقسم الى ثالث فوق رتب 

  .مثل اسماك الحفش والمجداف: Superorder: Chondrostei االسماك العظمیة الغضروفیةفوق رتبة - 1

  

  )الكافیار (سمكة الحفش 
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وسمكة  Amia اتضم ثمانیة انواع مثل سمكة االمی: Holostei: Superorder ةاالسماك كاملة التعظم البدائیفوق رتبة - 2
   .أبو منقار

وتنتمي الى ھذه المجموعة كافة األسماك    Superorder: Teleostei  االسماك كاملة التعظم الحدیثةفوق رتبة- 3
       .الزعانف الموجودة في میاه العراق والخلیج وبقیة انحاء العالمشعاعیة 

  b -  تحت صنف األسماك فصیة الزعانفSubclass: Crossopterygii  

  Latimeriaجمیع أسماك ھذه المجموعة منقرضة باستثناء سمكة التیمیریا       

  

  

   Latimeriaسمكة التیمیریا 

c- تحت صنف األسماك الرئویة  )Lung fish (Subclass: Diponi   

  :تشمل أسماك متقدمة التركیب وممثلة في وقتنا الحاضر بثالثة أجناس ھي     

Protopterus  ، من أفریقیاNeroceratodus  ، من أسترالیاLepidosiren  من أمریكا الجنوبیة وھذه األسماك تعیش
د حلقة الوصل بین األسماك في المیاه العذبة، وھذه األجناس تشبھ البرمائیات في كثیر من صفاتھا التشریحیة لذلك تع

  :، لألسباب التالیةوالبرمائیات

 .انھا أول الفقریات التي ظھر بھا فتحات األنف الداخلیة  - 1
 .وم بأكسدة الدمظھور الرئة البدائیة التي تق - 2
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