
  Phylum: Arthropodaشعبة المفصليات )مفصلية االقدام( 

 -الصفات العامة:

تعتبر من اكثر الحيوانات الالفقرية نجاحًا لمرونتها التكيفية، اذ تمتاز بتعقيل خارجي   -1
وتناظر جانبي وتختلف العقل في الحجم والشكل وكل عقلة تحوي زوج من اللواحق 

وتكون مناطق الجسم من ثالث مناطق الرأس والصدر والبطن وقد تلتحم المنطقة 
وتتميز بظاهرة االنسالخ لتوازي  صدرية–الرائسية والصدرية مكونة منطقة رأسية 

 .وتمر بظاهرة االستحالةالمساحة السطحية عند النمو 

كائنات  وهي  living fossilsتحت الشعبة المخلبيات تكون اغلبها متحجرات حية   -2
 . والنفريديا وتوجد فيها االهدابحية منقرضة 

اذ تتكون من سلسلة  التكون االطراف وسطح الجسم مغطى بطبقة كيوتكل معقدة التركيب -3
 .للتقليل من فقدان الماء من الصفائح

اغلب المفصليات تحتوي على اعضاء لألبصار وللمس والتذوق  وللسمع والشم في  -4
ولها اهمية اقتصادية سواء بالتغذية عليها او  مختزلوالتجويف الجسمي  ،الالمس

 . بمنتجاتها وبعضها طفيلي او ناقل لالمراض

 لها جهاز دوران من نوع مفتوح ويجري الدم في فسح تدعى التجاويف الدموية  -5

.Haemocoels 

    والغدد الحرقفية او تسمى الغدد الخضرعادة بواسطة غدد خاصة  اإلبرازيةتطرح المواد -6     
عن طريق انابيب رفيعة تدعى انابيب مالبيجي وتتنفس البرية بالقصيبات او الرئات الكتابية اما 

 المائية بواسطة الغالصم.

 تصنيف المفصليات:

 :Sub phylumالشعبة الثانوية)تحت الشعبة( المخلبيات   -1

ايضا منقرضة ومتحجرات  Sub phylum:Trilobitaالشعبة الثانوية ثالثية الفصوص  -2
 .حية

  Sub phylum:Chelicerataالشعبة الثانوية الكالبيات  -3



تعيش على اليابسة وتتنفس بواسطة الرئات  Class:Arachnidaصنف العنكبوتيات 
 الكتابية او القصبات الهوائية من الرتب 

o    تحت صنف القرادياتsub phylum: Acarina  مثل القرادTicks  والحلم
Mites ) تف فيها ظاهرة التعقيل وهي ارقى انواع تخ)مسبب الجرب لالنسان

 المفصليات من ناحية التطور طفيلية على النبات واالنسان والحيوان.
  رتبة العقربياتorder: Scorpionida  مثل العقاربButhus 
  رتبة العناكبAraneida  تكون البطن كروية او بيضاوية  خالية من التعقيل

وتندمج المنطقة  اكب حرير دودة القزعدا العناكب البدائية يشبه حرير العن
 ة الصدرية .يالرئس

تمتاز بوجود فكوك ولوامس وتقسم الى ست  Mandibulataالشعبة الثانوية الفكيات -4
 اصناف:

  صنف القشرياتClass:Crustacea  وهي مفصليات مائية لهل زوجين من
 اللوامس .

 سداسي االقدام(صنف الحشراتHexapoda )Insects   لها علم خاص يدعى
Entomology  لها ثالث بعضها طفيلي في مرحلة البلوغ مثل القمل والبراغيث

 مناطق وتعيش مستعمرات.

مثل االرضة   Order: Isopeteraمتشابهة االجنحة )متساوية(رتبة 
Termite، )رتبة غشائية االجنحة )النمل االبيضOrder :Hymenoptera  

 )نمل، نحل(
 م صنف محيطي االقداClass:Chilopoda   ام اربع واربعونScolopendra  او سبع

 تتنفس بواسطة القصيبات.و  173 -15منالجهتين قد تصل الحلقات منضغطوسبعون الجسم 

  صنف مزدوجة االقدامClass:Diplopoda   ويدعى بذي االلف قدم مثل خاتم سليمان
 حلقة. 111-25من  ويتألف

  صنف صغيرة االقدامClass:Pauropoda  ملم لها عيون 2  -1.5جسمها رخو طولة
 حلقة . 11وهمية لها 

 سيمبهايال صنفSymphyla   ملم 11-2طولها 

 



 

 
 
 


