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 شعثح انالسعاخ
 ٚالزٕبص اٌغغُ ػٓ ٌٍذفبع ِزخظظخ خبل٠ب الِزبلوٙب ثبٌبلعؼبد ٚع١ّذ اٌخبل٠ب اٌؼذ٠ذح اٌشؼت ِٓ

 اٌغٛف أِؼبئ١خ ثب اٌشؼجخ ٘زٖ إفشاد رغّٝ وّب cnidoblast اٌبلعؼخ ثبٌخبل٠ب اٌخبل٠ب ٘زٖ رغّٝ اٌغزاء

 .اٌغغُ ثغذاس ٠ؾ١ؾ اٌزٞ اٌّؼذٞ اٌٛػبئٝ ظٙٛساٌغٛف ثغت

 -: الالسعات لشعبة التطورية الصفات
 . ِؼ١ٕخ ٚظبئف ثأداء اٌّزشبثٗ اٌخبل٠ب ِٓ ِغّٛػخ ل١بَ إٞ اٌخٍٛٞ اٌزخظض -أ

 . اٌؾغ١خ اٌخبل٠ب ِٓ ِغّٛػخ شىً ػٍٝ اٌبلفمش٠بد فٟ ِشح ألٚي اٌؼظجٟ اٌغٙبص ظٙٛس- ة

 . اٌخبل٠ب داخً ٠ؾذس اٌزٞ اٌٙؼُ فؼآلػٓ اٌّؼذٞ اٌٛػبئٟ اٌزغ٠ٛف فٟ ٠ؾظً خبسعٟ اٌٙؼُ -ط

 

 لشعبة الالسعاتالمميزات العامة 
،  Biradialعادًة ويتناظر بعضها تناظرًا شعاعيًا ثنائيًا  Radialتتناظر الالسعات تناظرًا شعاعيًا  -1

 أو ثنائية الجنس .  Hermaphrodateوتكون اجناسها خنثية 
 يحيط بالفم صف واحد أو أكثر من المجسات .  -2

والبطانة المعدية الداخمية  Epidermsيتكون جدار الجسم من طبقتين خمويتين هما البشرة الخارجية  -3
Gastrodermis  وتوجد بين هاتين الطبقتين الخمويتين طبقة الميزوكميا ،Mesoglea  جدار الجسم(
 ثالثي الطبقات( .

أو  Gastrovacular Cavityيحيط جدار الجسم بفجوة مركزية واحدة تسمى الجوف الوعائي المعدي  -4
الغذاء وطرح  ، تنفتح هذه الفجوة الى الخارج عن طريق الفم الذي يستخدم في تناول Enteronاألمعاء 

 الفضالت أيضًا .

 يبدأ هضم الغذاء خارج الخاليا في بادئ األمر ثم يتم الهضم داخل الخاليا . -5

 الالسعات حيوانات بحرية ويقطن بعضها المياه العذبة . -6

 تعيش الالسعات بصورة أنفرادية أو بشكل مستعمرات تنشأ بالتبرعم .  -7

 واألبراز . تفتقر الالسعات الى أالجهزة الخاصة بالتنفس  -8

تستخدم في شل حركة  Nematocytesمن أبرز مميزات الالسعات وجود حويصالت خيطية  -9
الفريسة وفي الدفاع ضد األحياء األخرى ، تتكون الحويصالت الخيطية داخل خاليا خاصة تسمى 

 Cnidocytes  (Cnidoblasts . )الخاليا الالسعة 

عات يرقة مهدبة صمدة تسبح بصورة حرة تسمى توجد في دورة حياة الغالبية العظمى من الالس -01
 . Planulaبالنيوال 
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 ٟٚ٘ ظب٘شح ظٙٛس أوضش ِٓ metagencisisرّزبص اٌبلعؼبد ثٛعٛد ظب٘شح رؼبلت االع١بي  -11

 :ع١ً ٚاؽذ خبلي دٚسح ؽ١بح ٘زا اٌؾ١ٛاْ ار ٠ٛعذ ع١ٍ١ٓ فٟ دٚسح اٌؾ١بح

 .  medozoioidاٌؾش ٠ٚغّٝ اٌطٛس ا١ٌّذٚصٞ   انجٍم انجىسً -أ 

٠ٚغّٝ اٌطٛس  انالجىسًِغزؼّشح ٠ّٚضً اٌغ١ً  ٠ٚىْٛ ػٍٝ شىً(  sessileعبٌظ  ) ب انجٍم االخش

 اٌبلعٕغٟ فٟ ؽ١بح اٌؾ١ٛاْ ٚاٌّزّضً ثبٌشىً اٌج١ٌٛجٟ ( فمذ ٠ظٙش اٌطٛسpolypoidاٌج١ٌٛجٟ )

ا١ٌّذٚصا ؽ١ش ٠ّضً اٌطٛس اٌغٕغٟ اٌزٞ ٠زخز شىبل ِظ١ٍب ٠غّٝ  االعطٛأٟ اٌشىً ٠ٚزؼمجٗ ؽٛس اخش

 االٚث١بل ؽ١ٛاْ فٟ وّب اٌؾ١ٛاْ ٘زا ؽ١بح دٚسح خبلي اٌغٕغٟ اٌطٛس ٠مَٛ اٌطٛس اٌبلعٕغٟ ثأٔزبط

 . شؼبػ١خ ٚلٕبح دائش٠خ لٕبح ْ ػجبسح ٚا١ٌّذٚصا

 

 اٌٛاؽذ اٌؾ١ٛاْ ِغزؼّشح فٟ اشىبي ػذدح ٚعٛد ٟٚ٘ polymorphism االشكال تعذد ظاهشج -02

 ِٓ شىً ٚوً اٌّغزؼّشح ؽًّ اٚ اٚاٌزىبصش اٚاٌذفبع وبٌزغز٠خ ثٗ ٠خزض ِؼ١ٓ ثؼًّ شىً وً ٠مَٛ أر

 : ِب٠ٍٟ اٌبلعؼبد ِغزؼّشاد فٟ االفشاد ِٚٓ اٌّغزؼّشح فٟ zooid فشد ٠ّضً االشىبي ٘زٖ

 اٌغزاء رٕبٚي ٚظ١فزٙب اٌّغغّبد ِٓ ٚػذد اٌّؼذ٠خ ٚاٌفغٛح اٌفُ ثٛعٛد رّزبص ٚ االغتزائٍح االفشاد. أ

 .االٚث١ٍ١ب ِضً Gastric zooid اٚ tropho zooid ة ٘زٖ ٚرغّٝ

 اشىبي ٠زخز ٚعغّٙب ٚاٌّغغبد اٌفُ االفشاد ٘زٖ ِضً فٟ رٕؼذَ Gono zooids انتكاثشٌح االفشاد. ة

 .اٌغٕغٟ اٌزىبصش ثٛاعطخ ثشاػُ ثذاخٍٙب رزىْٛ ث١ؼ٠ٛخ

 ٟٚ٘ اٌٛلبئ١خ اٌج١ٌٛجبد اٚ اٌّؾبسثخ االفشاد اؽ١بٔب ٚرغّٝ Daethlo zooid االصثعٍح االفشاد. ط

 ثٛاعطخ اٌّغزؼّشح ؽّب٠خ ػٍٝ رؼًّ االٔجغبؽ ٚ اٌزمٍض اٌمبث١ٍخ ٌٙب اٌشىً اطجؼ١خ ؽ٠ٍٛخ رشاو١ت

 -: شكهٍه عهى االصثعٍح االفشاد ٚرىْٛ اٌبلعؼخ خبل٠ب٘ب

  spiral zooid  انحهضووٍح االفشاد -1

  tentacle zooid  انمجسٍح االفشاد -2 
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 Medusa  وانمٍذوصا  Polypشكم ٌىضح طىسي انثىنٍة 

 

  Cnidocytes انالسعح انخالٌا

 :  اٌخبل٠ب ٘زٖ ِٓ ِؼشٚفخ أٔٛاع صبلصخ ٕبن٘

 الرػخ رشاو١ت ػٍٝ ِبرؾزٛٞ ٚدائّب ثبٌفش٠غخ اٌغَّٛ ثؾمٓ رمَٛ Nematocysts  اٌخ١ط١خ األو١بط -1

Barbs ٟاألو١بط ٘زٖ ػٍٝ رؾزٛٞ اٌبلعؼبد أٔٛاع ِؼظُ, اٌؼؾ١خ فٟ غشص٘ب ػٍٝ رؾبفع ٌى . 

 ثٛاعطخ ششن فٟ رٛلؼٙب ٌٚىٓ اٌغَّٛ رؾمٓ أٚ اٌؼؾ١خ الرخزشق Spirocysts  اٌؾٍض١ٔٚخ األو١بط -2

 .األو١بط ِٓ إٌٛع ٘زا ػٍٝ رؾزٛٞ اٌض٘ش٠بد طٕف ِٓ أٔٛاع, اٌخ١ؾ ػٍٝ اٌٍضعخ ثبٌشؼ١شاد ِب٠غّٝ

 اٌخ١ٛؽ فئْ رٌه ِٓ ٚثذال اٌفش٠غخ إللزٕبص رغزخذَ ال األو١بط ٘زٖ:  Ptychocysts  األو١بط -3

 سرجخ فٟ فمؾ األو١بط ٘زٖ رزٛاعذ, ػؾ١زٙب ٌّؼ١شخ ؽّب٠خ أٔبث١ت ثٕبء ػٍٝ رؼًّ اٌزٟ األو١بط ٘زٖ رطشػ

Cerianthria . 

 -: انالسعح نهخهٍح انشئٍسٍح انمكىواخ

 . اٌؾٍض١ٔٚخ األو١بط فٟ ٠ٕؼذَ Tigger وضٔبد ٠ؼًّ اٌغطؼ ػٍٝ ثشٚص ثشىً ٠ىْٛ:  cilium  اٌٙذة -1

 رزظّٓ اٌزٟ اٌى١ّ١ب٠ٚخ اٌّٛاد ثّضط ٚرمَٛ اٌخ١ؾ ػٍٝ رؾزٛٞ( Capsule=Cnida) األثشح– اٌؼٍجخ -2

 . و١ٍّٙب اٚ اإلٌزظبق أٚ اٌغَّٛ ؽمٓ

 . اٌفش٠غخ فٟ Barbs الرػخ رشاو١ت ثغشص ٠مَٛ األثشح عذاس ِٓ إعزطبٌخ ػٓ ػجبسح:  Tube  اإلٔجٛة -3

 ثٕمً ٠ٚمَٛ ِغٛفب اٌخ١ؾ ٠ٚىْٛ ثٗ ٠ؾ١ؾ اٌزٞ Finger ٌئلطجغ وئِزذاد ٠ىْٛ:  Thread  اٌخ١ؾ -4

 . اٌٙذف اٌفش٠غخ إٌٝ األثشح ِٓ اٌى١ّ١ب٠ٚخ اٌّٛاد
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 ِٓ أٚ ِفشدح سفٛف ِٓ ٠زىْٛ ٚاٌزٞ األثشح ٔٙب٠خ فٛق ٠ٛعذ:  Operculum  اٌغطبء  -5

 .  ششائؼ ثشىً ِشرجخ سفٛف صبلصخ

 . األخشٜ األعضاء وً ثئٔزبط ٠مَٛ اٌزٞ ٚ٘ٛ Cell body  اٌخ١ٍخ عذاس  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معقذج  نكىوها ونكه دقٍقح تشاكٍة راخ نكىوها ال انالسعح انخالٌا عمم أنٍح دساسح انصعىتح مه

 -: ٟٚ٘ اٌغشع ٌٙزا ٚػؼذ فشػ١بد ػذح ٕٚ٘بن, عذا

 .  اٌذاخٍٟ اٌؼغؾ ِٓ رض٠ذ ٚاٌزٟ ثبألثشح اٌّؾ١طخ ٌؤل١ٌبف اٌغش٠غ اٌزمٍض- 1

 .  ٠ٕطٍك ػٕذِب ثغشػخ ٠زّذد اٌٍّفٛف ٌٍٕبثغ اٌّشبثٗ اٌخ١ؾ- 2

 . رشو١ضا أوضش ِؾٍٛي رغؼٍٗ األثشح داخً اٌغبئً فٟ اٌى١ّ١ب٠ٚخ اٌزغ١شاد -3

 

  انالسعاخ أهمٍح

 : فىائذها

 .  ٌؤلٔغبْ وغزاء ٚاٌض٘ش٠بد اٌىأع١بد ثؼغ ِٓ ٠غزفبد -1

 . اٌض١ّٕخ اٌؾٍٝ ِٓ ِخزٍفخ أٔٛاع إٌف١ظ اٚ األؽّش اٌّشعبْ ِٓ رظٕغ -2

 أٚ وّٛأٝء ِزؼذدح ِغبالد فٟ ِٕٙب األعزفبدح ٠ّىٓ ِشعب١ٔخ عضسا   األٔٛاع ثؼغ فٟ اٌجٌٛت ٠ىْٛ -3

 .  ٚغ١ش٘ب ِطبساد
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 : أضشاسها

 . ثبٌخطش ٌٙب ٠زؼشع ِٓ ؽ١بح رٙذد اٌبلعؼبد أٔٛاع ثؼغ فٟ اٌغبِخ اٌبلعؼخ اٌخبل٠ب -1

 .  أخطبس٘ب ِٓ رض٠ذ أٚ اٌّبلؽخ رؼ١ك ِشعب١ٔخ ؽٛاعض اٌبلعؼبد ِٓ أٔٛاع رجٕٟ -2

 ٚصٔٙب ِٓ فزض٠ذ اٌجٛاخش ِٓ اٌّغّٛسح األعضاء ػٍٝ اٌبلعؼبد أٔٛاع ثؼغ ِٓ غف١شح أػذاد رٍزظك -3

 ٘زا ثأؽذاس اٌبلعؼبد رٕفشد ٚال ،  Biofouling اٌؾ١برٟ األرغبؿ ٠غّٝ ِب ٚ٘زا عشػزٙب ِٓ ٚرمًٍ

 .  اخشٜ الفمش٠بد رٌه فٟ رشبسوٙب ٚأّٔب اٌؼشس

 اٌىأع١بد ِغّٛػخ ِٓ Sea Wasp اٌجؾش دثٛس ٠غّٝ Chironex ٠غّٝ اٌبلعؼبد ِٓ ٔٛع ٕ٘بٌه

 . ٌٍغبثؾ١ٓ أػشاس ٠غجت

 

  انالسعاخ شعثح تصىٍف

 ا١ٌّبٖ فٟ رؼ١ش اٌظٕف ٘زا أفشاد اٌّبئٟ اٌؾ١ٛاْ اٞ(( Class: hydorzoa))  اٌّبئ١بد طف -1

 فٟ وّب ا١ٌّذٚصا ٚ اٌج١ٌٛت ؽٛسٞ ثٛعٛد اِب ٚرّزبص اٌؼزثخ ا١ٌّبٖ فٟ رؼ١ش ِٕٙب اٌجؼغ ٚ اٌجؾش٠خ

 ِٓ اٌزٕبع١ٍخ اٌخبل٠ب ٚرٕشأ Hydra اٌٙب٠ذسا فٟ وّب فمؾ اٌج١ٌٛت ؽٛس ثٛعٛد أٚ Obelia االٚث١ٍب ؽ١ٛاْ

 .اٌجششح

 اٌّؼ١شخ ثؾش٠خ أفشادٖ ع١ّغ إْ اٌىأعٟ اٌؾ١ٛاْ اٞ(( Class: scyphozoa ))  انكأسٍاخ صف -2

 ثغشػخ ٠ّٕٛ أٚ ِؼذَٚ ف١ىْٛ اٌج١ٌٛذ ؽٛس اِب اٌؾ١بح دٚساد فٟ اٌشئ١غٟ اٌطٛس ٟ٘ ا١ٌّذٚصا ثأْ ٚرّزبص

 اٌخبل٠ب ٚرٕشأ لٕبح 16 اٌشؼبػ١خ اٌمٕٛاد ٚػذد االٚس١ٍ٠ب(( Aurellia)) ؽ١ٛاْ فٟ وّب ا١ٌّذٚصا ؽٛس اٌٝ

 .)اٌّؼذ٠خ اٌطجمخ (االٔذٚد٠شَ ِٓ اٌزٕبع١ٍخ

 ؽٛس ثٛعٛد أفشادٖ رّزبص.اٌشىً ص٘شٞ اٌؾ١ٛاْ اٞ ((Class: Anthozoa)) انضهشٌاخ صف -3

 . Metridium ٚ Actinia اٌؾ١ٛا١ٔٓ فٟ وّب اٌؾ١بح دٚسح خبلي فمؾ اٌج١ٌٛت
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 انالسعاخ عهى أمثهح

 انهاٌذسا حٍىان

Phylum: Cnidarian 

Class: hydrozoa 

Order: hydrida 

 

 G:Hydra vividus 

 ٌٚٗ اعطٛأٟ عغّٗ ع2ُ ؽٛاٌٟ ؽٌٛخ ٠جٍغ طغ١ش ث١ٌٛجٟ ؽ١ٛاْ ٚ٘ٛ ػبدح ا١ٌّبح فٟ ٠ؼ١ش ؽ١ٛاْ

 basal اٌمبػذٞ اٌمشص ثٛاعطخ االخشٜ االعغبَ ػٍٝ لبػذرخ ِٓ ٠ٚشرىض ٚاالٔجغبؽ اٌزمٍض ػٍٝ اٌمبث١ٍٗ

disc ِٞمذِخ فٟ اٌفُ ٠مغ.  اٌؾ١ٛاْ رضج١ذ ػٍٝ رغبػذ الطمٗ ِبدٖ رفشص غذ٠ٗ خبل٠ب ػٍٝ ٠ؾٛٞ اٌز 

 Tentacles اٌّغغبد ِٓ ػذد ٠ٚؼًّ Hypostome   اٌفّٟ اٌّخشٚؽ ٠غّٝ ثزشو١ت ٠ٚؾبؽ اٌغغُ

 ا١ّ٘خ فٍٙب اٌّغغّبد اِب اٌفؼبلد ٌطشػ ٠غزخذَ وّب اٌٛػبئٟ اٌزغ٠ٛف اٌٝ اٌطؼبَ ٌٛطٛي اٌفُ ٠غزخذَ

 ٚاٌمشص اٌفّٟ اٌّخشٚؽ ث١ٓ اٌّؾظٛسح إٌّطمخ رغّٝ.  اٌغزاء ٚالزٕبص اٌؾ١ٛاْ ػٓ اٌذفبع فٟ

 ِٓ ػذد اٌم١ّخ إٌّطمخ لشة اٌغٕغٟ إٌؼظ ِٛاعُ فٟ ٠ؾًّ ٚاٌزٞ stalk اٌغزع اٚ ثبٌغبق اٌمبػذٞ

 وش٠ٚخ رشاو١ت ػٍٝ اٌغٕغٟ إٌؼظ ِٛاعُ فٟ اٌغزع ٠ٚؾًّ اٌشىً ؽ١ّ١ٍخ ٔزؤاد ث١ٙئخ رظٙش اٌخظٝ

 اٌزوشٞ اٌٙب٠ذسا ٠ٚغّٝ فمؾ خظٝ ػٍٝ اٌؾ١ٛاْ ٠ؾٛٞ فمذ ovary اٌّجب٠غ رّضً اٌمبػذٞ اٌمشص لشة

male hydra ٚاالٔضٛٞ اٌٙب٠ذسا ٠ٚغّٝ فمؾ ِجب٠غ ػٍٝ ٠ؾٛٞ لذ ا female hydra رؾًّ ٚلذ 

 . اٌجشاػُ اٌزشاو١ت ٌٙزٖ اػبفخ اٌٙب٠ذسا رؾًّ ٚلذ hermop hydra اٌخٕض١خ اٌٙب٠ذسا فزغّٝ إٌٛػ١ٓ

 

 :  نههاٌذسا انذاخهً انتششٌح

 ف١ٗ اٌغغُ عذاس vascularcavity اٌّؼذٞ اٌٛػبئٟ ٚاٌزغ٠ٛف body wall اٌغغُ عذاس اٌٙب٠ذسا ٠ؾ١ؾ

 خ٠ٍٛز١ٓ ؽجمز١ٓ ِٓ ٠زىْٛ

 ٚ اٌؾغ١خ ِٕٙب اٌٛػبئف ِٓ اٌؼذ٠ذ اٌغذاسٚرؤدٞ ِٓ اٌخبسع١خ اٌطجمخ ٟٚ٘ epidermis انثششج: أوَ 

 : خبل٠ب ِغّٛػخ ِٓ ٚرزىْٛ أجغبؽ ٚ رمٍض ٚػ١ٍّخ اٌٛلبئ١خ
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A- انعضهٍح  انطالئٍح انخالٌاMuscular epithelial cells 

 اٌمبػذٞ اٌغضء اِب اٌؾّب٠ٗ ِّٙٗ ٠مَٛ اٌزٞ ؽبلئٟ لّؼٟ عضء ثٛعٛد رّزبص ِخشٚؽ١خ خبل٠ب ػٓ ػجبسح

  رغّٝ ػؼ١ٍٗ خ١ٛؽ ػٍٝ ٠ؾٛٞ ؽ١ش اٌؼؼٍٟ اٌغضء ٠ٚغّٝ عبٔج١ٗ اِزذادد ٌٚٗ ػش٠غ ف١ىْٛ

myonemes ار اٌؾ١ٛاْ ٚلظش ثطٛي اٌزؾىُ ػٍٝ اٌخبل٠ب ٘زح ٚرؼًّ ٚاالٔجغبؽ اٌزمٍض ػٍٝ اٌمبث١ٍٗ ٌٙب 

 اٌؼؼ١ٍٗ اٌطبلئ١ٗ رغّٝ ٌز االٔجغبؽ اٌزمٍض ػ١ٍّبد اٌضب١ٔخ ٚ اٌؾّب٠خ االٌٚٝ ثٛظ١فز١ٓ اٌخ١ٍٗ رمَٛ

-B انغذٌه انعضهٍه انطالئٍه انخالٌا Glandula epithelial cells 

 اٌؾج١جبد ِٓ اػذاد ػٍٝ ٚرؾٛٞ اٌمبػذٞ اٌمشص ِٕطمخ فٟ االغٍت ػٍٝ رزٛاعذ ِزؾٛسح ؽبلئ١خ خبل٠ب

 .خشٜ اال ثبالعغبَ اٌؾ١ٛاْ رضج١ذ ػٍٝ رؼًّ ِخبؽ١خ ِبدح اص افش فٟ رغبػذ اٌفشاص٠خ

 

- Cانثٍىٍح خالٌانا Interstitial cell 

 اٌزؾٛي ػٍٝ اٌمبث١ٍٗ ٌٙب رغّؼبد ثشىً اٌؼؼ١ٍٗ اٌطبلئ١ٗ اٌخبل٠ب لٛاػذ ث١ٓ رزٛاعذ اٌشىً وش٠ٚٗ خبل٠ب

 .اٌزىبصش اٚاصٕبء اٚاٌخبلف إٌّٛ اصٕبء ٠ؾزبعٙب اٌزٟ اٌّؼٛػٗ اٌخبل٠ب ثب رغّٝ اٌخبل٠ب ِٓ اخشٜ أٛاع اٌٝ

-D انحسٍه انخالٌا Sensory cell  

 رمغ شؼ١شاد ثٛاعطٗ ٚاٌؼٛء ٚاٌؾشاسح ٌٍّظ وب اٌخبسع١خ ٌٍّٕجٙبد رزؾغظ اٌخبل٠ب ث١ٓ رمغ ٔؾ١فٗ خبل٠ب

 رٕشب خ١ط١ٗ اعزطبالد ثٛاعطخ اٌؼظج١خ ٌٍخبل٠ب اٌخبسع١ٗ ٚإٌّجٙبد اال٠ؼبصاد ثٕمً اٌخبل٠ب ٘زٖ لّزٙب فٟ

 .لٛاػذ٘ب ِٓ

E - انعصثٍه انخالٌا Nerve cell 

 اٌّضٚو١ٍب ِٕطمٗ لشة اٌؼؼ١ٍٗ اٌطبلئ١ٗ اٌخبل٠ب رؾذ اٌمّٗ ِٕطمٗ فٟ رمغ ِٕزظّٗ غ١ش شىبي ثب ٚرظٙش

 اٌّزٛعؾ اٌغشاء ؽجمٗ ػجش اعزطبٌزٙب ٚرّزذ اٌمبػذٞ ٚاٌمشص ٚاٌّغغبد اٌمّخ ِٕطمٗ فٟ اٌخبل٠ب ٘زح رىضش

 .اٌؾغ١خ اٌخبل٠ب ِغ ثؼغ ِغ ثؼؼٙب ٚرٍزمٟ

F -انالسعح انخالٌا  Cnidoblast  

 فٟ ٚخبطخ اٌغغُ أؾبء ع١ّغ فٟ رٕزشش اٌفشائظ ٚالزٕبص اٌغغُ ػٓ ٌٍذفبع ِزخظظخ خبل٠ب ٟٚ٘

 انثٍضىٌه نالصقح وا وانمهتفح انثاقثح ِٕٙب أٛاع ػذٖ ػٍٝ ٚرىْٛ ٚاٌّغغبد اٌمّٟ اٌّخشٚؽ ِٕطمخ

 انصغٍشج صقهالوان

G - انجشثىمٍح انخالٌا Germ cells  

 ِؾذدح ِٛاعُ فٟ رظٙش وّب ٚاٌّجب٠غ وبٌخظٝ ِؾذدح ِٕبؽك فٟ اٌجبٌغخ االفشاد فٟ اٌخبل٠ب ٘زٖ رظٙش

 .اٌؾ١ٛأبد ٌٙزٖ اٌغٕغٟ إٌؼظ ِٛعُ ٘ٛ ٚاٌزٞ اٚاٌشث١غ اٌظ١ف فظً فٟ ِبرظٙش ٚغبٌجب
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 Gastrodermis انمعذٌح انطثقح \ثاوٍا

 عّه صٍضٟ ٚرّضً اٌّؼذٞ اٌٛػبئٟ ٌٍزغ٠ٛف ِٛاعٙخ ٚرىْٛ عذاس ِٓ اٌذاخ١ٍخ اٌطجمٗ ٟٚ٘

 ِٕٙب اٌخبل٠ب ِٓ أٛاع ٚرشًّ اٌغغُ عذاس

-A اٌؼؼ١ٍخ االغززائ١خ اٌخبل٠ب Maseule nutritive 

 ػٍٝ لبث١ٍزٙب ثغجت ِٕزظّخ ٚغ١ش ؽغّب اوجش االأٙب اٌؼؼ١ٍخ اٌطبلئ١ٗ اٌخبل٠ب رشجٗ اٌؼذد وض١شح

 دلبئك اٌزمبؽ ة رمَٛ ؽ١ش اعٛاؽ ػٍٝ رؾٛٞ وّب اٌط١ٍمٗ ٔٙب٠زٙب فٟ اٌىبرثخ االلذاَ رى٠ٛٓ

 ٚؽظشح اٌغزاء

 فٟ ٠ؾظً اٌزٞ اٌخبسعٟ اٌٙؼُ اٌٝ اػبفٗ اٌذاخٍٟ اٌٙؼُ ف١ٙب ١ٌزُ غزائ١خ فغٛاد فٟ

 ؽ١ش ػؼ١ٍخ د ١١ٌفب ػٍٝ اٌخبل٠ب ٘زح فزؾٛٞ االخشٜ ٔٙب٠زٙب فٟ اِب اٌٛػبئٟ اٌّؼذٞ اٌزغ٠ٛف

 اٌؾ١ٛاْ لطش رم١ًٍ اٌٝ ٠ؤدٞ ٚرمٍظٙب ٌٍغغُ اٌطٌٟٛ اٌّؾٛس ػٍٝ ِزؼبِذح اٌخبل٠ب ٘زٖ رىْٛ


