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  ا��
�	ر ا�����
 � :��Annelida  Phylum	� ا�ددان ا����

  ��طن ا�د�دان ا������ ا������ وا���ء وھ ���ش ا�� � ا���ر او ���و�� .
:�  -ا$#�ف ا�ددان ا����

��ف �  ر&���و���م ا�د�دان ا������ إ�# "!ث أ
�ف �و�ود  class polychaetaأو(/ $#ف +ددة ا(ھ'ب �: و����ز ھذا ا�

وا/���س  ،������ �زودة ��دد -��ر �ن ا/ھ!ب ا�-������� (ا��وا�ق) أطراف
��� و��م ا/4��ب �4رج ا���م ،�� �Prostomiumو�د �7# ا����� �6ل ا��م �

�ف 7د�دة ا/ھ!ب "!"� ر��ذ-ر ��ط:7دد �ن ا�����ت،و�@م  �B� �ب و�
�ن ا�E"�� ا�C� ��&�D ا���رس     Order: Errantiaر�	� ا�5وا��  -١   

nereis  
� /$#ف :�ل ا(ھ'ب#�;class oligochaeta   طرافEدام ا��:و����ز ��

ا������� أ�� ا/ھ!ب ا�-������� ��و�د �7Iداد ����6 و�-ون �Hروزة � �دار 
4��ب ا�رادھ� 4�"��  وا�����ت وا��وا�س ،ا�رأس ��4 �ن ا���م.وJم ا��

اي دون  ����زاوج ��ن �رد�ن و�و@L ا���وض � Dر��� و�-ون ا���و ���Dر
   lumbricus �"ل ا���س ا��رور �دور �ر6

و����ز ���دان اEطراف ا�������   class hirudinea: ;��;�/  ا�����ت
أي ان �hirudo   �Bو�و�د � -ل طرف �ن طر� ا���م ���م ، وا/ھ!ب ��� 

 وا�Eراد 4�"�� و�و@L ا���وض � Dر��� و���و إ�# د�دان ،�����ن ا��� و�4�
�س � L&�Dف ��6ل ا/ھ!ب وا��"�ل ا��� ��Hرة ���Dرة -�� ا���ل �hirudo  

  
(�    nereisدودة ا�#رس(ا�دودة ا�ر��

ا�DواطT ا�ر���� �����ر �ذا �د7# ا�دودة ا�ر����.وأ����� ���ش ھذه ا�دودة #�7 
  ��Dھد �L �����ت ا����رات �ذا �د7# ا�دودة ا����ر��.

 ���ا��ظBر ا��4ر�:��م ا�دودة ���ف ����� و�@Hوط �ن ا������ ا�ظBر�� ا��ط
و�-ون ا���B ا�ظBر�� ��و�� ا�� ا���B ا��ط��� ��ط�� وا�����B ا��4��� 

 V���.�6ورة ���7 ����ن ���د���م ٦ -�٢م وا��رض  ٤٠-٢٠طول ا�دودة �
 وھو �7دة ازرق ��و���4ف �ون ا�دودة ���4!ف ا��ون وا���ر وا���وغ ا��

���H 4���� �ن ا��ون ا��ر���� او اE��ر. L� رب إ�# ا�4@رة�@  
  ا�����ل:�-ون ����م ��م ا�دودة ا�# �ز&�ن ����ز�ن ھ�� ا�رأس وا��ذع .

���� طو��� و����� ���7د ا�دودة ا"��ء ا������ ا/ھ!ب:و ���ھ �را-�ب -����
  .��ث ���ل �7ل ���ذ�ف 

��Hذى دودة ا���رس �7# ا���وا��ت ا���Hرة �"ل ا��Dر��ت وا��وا7م وا�د�دان 
  ا���Hرة. 

  terrestris lumbricus دودة ا(رض
 ��ر��� (��و�� ���ش ا�دودة � ��ر 6ر��� �ن �ط_ ا/رض ،���دودة D-ل ا�طوا

 ���ن ا������ ا�ظBر�� و��ط�� �ن ا������ ا��ط���)و���دق �ن ا������Bن و�4



 

 ٢

�-ل ���� ����� و����  ١٠٠ا�B���.�����E ���م ا�# ����ت و7ددھ� �ز�د #�7 
��7د ا����� ا/و�# وا/�4رة  ار��� أزواج �ن ا/ھ!ب  ا�-������� 6و�� ���7د #�7 

  �ر-�.ا�
 ����4 �ن ا�7Eن B� ط�� را��� ���زة���دودة �ون وردي ���_ ��س ��دودة �

  .�م 25و��ل طول ا�دودة ا�#  ، وا�����ت وا��وا�س
  

 ��Hذى دودة ا/رض �7# ا������ت وا���وا��ت ا������4 ا��و�ودة � ا��ر�� ا��
ا�-����وم ا�# ا����ة ���ش ���B و���ل ا�Hدد ا�-���� � دودة ا/رض �7# ا����ص 

.�B�4ذاء ا��و�ود�ن داHدل ��و@� ا��ر�� وا����� ���@Bا�  
  

B	ا���ق ا�ط  medicinalis hirudo   
����ص  �4ر��� و�-ون ���C�D ط�����وا��رك وا��������ت ���ش � ا���ء ا��ذب 

دم ��ض ا���وا��ت ا���ر�� -����Eك وا�@��دع و7�د ��ذر ا���ول �7# ا�دم ��وم 
و��-ون �م  ١٠- ٥ا�دودة ����!ع ا���وا��ت ا�!���ر�� ا���Hرة.و�-ون طول ا�دودة 

و����ك ا�دودة 6درة ��&�� �7# ا����ص ��م ا���ق �ن �ت وD7ر�ن ���� ،
  �ن ا���B ا�ظBر�� ا��ط���.وا/����ط و��دو ��م ا�دودة �@Hوط� 

 ا���ط�� ا�����E ���ط� � L�� ر�H�و����ك ا���وان �����ن اEول ��@وي 
 �-ون �4� و���C -��ر وC�-D دا&ري ������ ا��م ا��"�"� ا�D-ل أ�� ا����م ا�"�

.�  أو 6ر
��f ا�Hدد ا������� � ا���ق ا�ط� ��دة ا��Bرود�ن �hirudin 4"ر ا�د� L��� م ا��

�C �ن ��م ا��@�ف.��  إ"��ء ��6م ا�دودة ����
  

  

  

  

  

  

 


