
  المختبر السابع

 الحيوانات الثالثية الطبقات

Triproblastica  

  

  تعريف الحيوانات ثالثية الطبقات

طبقات خلوية هي كالتايل االكتوديرم  ٣هي احليوانات اليت تتكون جدار جسمها من 
  وامليزوديرم واالندوديرم .

 (املساميات)يات احليوانات ثالثية الطبقات ختتلف عن ثنائية الطبقات كاالسفنج
يف صفة ظاهره وهي أن هلا طرف أمامي ( الرأس ) الذي حيمل  (الالسعات)واجلوفمعويات

أعضاء احلس  والعيون وطرف خلفي (ذيل) .كما أن هلا سطح ظهري وآخر بطين . وهي 
(الالسعات) تناظرها واجلوفمعويات بينما (املساميات)جانيب (تناظر)حيوانات ذات متاثل 

  .شعاعي

  Phylum : Platyhelminthes       )المفلطحات(ديدان المفلطحةشعبة ال
ثالثية احلقيقية تعترب شعبة املفلطحات مع مجيع الشعب التالية من البعديات  •

تعين مفلطح  flat  :Platy .كلمة Metazoan triploblasticالطبقات 
مسيت باملفلطحة ألن جسمها ديدان  تعين worms  helminthes :و 

 مفلطح

.  

  الصفات العامة :

تعيش املفلطحات حرة يف املياه املاحلة والعذبة ، غري أن كثريًا من أفرادها  تعيش   - ١
  متطفلة (داخلياً وخارجياً) .

 ومن الناحيتني الظهرية والبطنية وغري معقلة  (منضغطة)أجسامها رخوة ومفلطحة - ٢
  ذات متاثل جانيب.

يزوديرم الذي يشغل مكان ماجلسم يتكون من ثالث طبقات هي اكتوديرم مث جدار   - ٣
  ندوديرم .امث  ،اهلالم املتوسط يف احليوانات ثنائية الطبقات



واإلخصاب يتم داخليًا ، بينما خترج  Hermaphroditeكل حيواناا خنثى    - ٤
لعرضي تتكاثر ال جنسيًا باإلنقسام الثنائي ا إىل اخلارج .املخصبة البويضات 

والتجدد، كما تتكاثر جنسيًا بإنتاج اخلاليا التناسلية الذكرية واألنثوية ألن اجلهاز 
  التناسلي هلا متطور .

 flame cellsاجلهاز اإلخراجي حيتوي على خاليا انبوبية أو خاليا هليبية   - ٥

  -طوائف هي: ٣تنقسم شعبة الديدان املفلطحة إىل 

١-  Class : Turbellaria المعكرات   

هاز هضمي وبشرة مهدبة حتيط ، هلا جيف املياه العذبة واملاحلةحره ديدان مفلطحة  تعيش 
   ، فمها خلفي وبطين املوقع .(حماجم)، ليس هلا ممصات  باجسامها  

،اليت تتكون اجسامها من انبوب  :Tricladida   املعويةفروع ثالثية الهي رتبة رتبة  أهم
مثاهلا وفرعان خلفيان هلذا مسيت هذه الرتبة ذا االسم ،هضمي ذو ثالث افرع فرع امامي 

  Planaria البالناريا

٢- Trematoda Class :  اوالورقيات المخرمات  

حياط وامنا  ، ليس هلا بشره مهدبةparasiticن املثقبة مفلطحة طفيلية الديدا  •
وهلا  تتعلق بواسطتها جبسم العائل (حماجم)وهلا ممصاتجسمها بطبقة كيوتكلية 

 جسمها غري مقسم إىل قطع.  جهاز هضمي 

  تني مها رتبوتصنف يف 
وتضم اليت تتم دورة حياا يف مضيف واحد  Monogeneaوحيدات العائل - ١

مثال الدودة اوالينمو جيدا  فقد ينعدم  ،هلا حمجم خلفي اما االماميطفيليات خارجية
   .ex: Fasciolaالكبدية  

وتضم طفيليات اكثر من مضيف  اليت تتم دورة حياا يف   Digeneaثنائيات العائل - ٢
  .  ex: Schistosomaمثال البلهارسيا متتاز مبحجمني امامي وخلفي   ،داخلية هامة

  

  Class : Cestoda طائفة الشريطيات -٣



ليس هلا جهاز هضمي للتكيف أجسامها مقسمة إىل قطع مجيع حيواناا طفيليات داخلية ، 
،وهلا حيث اا تتعلق بعائلها مبمصات ،ألا تعتمد على غذاء عائلها او مع احلياة الطفيلية 

اليت يكون  ex: Taeniaالدودة الشريطية تينيا      امثاهل، يط جسمهاحت طبقة كيوتكلية
  . جسمها مقسم اىل عدة قطع 

  .   Planariaبالناريا 

 
   التقسيمي :الوضع 

  
  شعبة املفلطحات 

  اتعكر طائفة امل
  الفروع رتبة ثالثية 

  جنس البالناريا

Phylum : Platyhelminthes 
Class : Turbellaria 
Order : Tricladida 

Genns : Planaria 
 

تغذى تالبالناريا يف املياه العذبة حتت احلجارة وفوق الطني على ضفاف الربك ،  دودةعيش ت
بتلعها يف بلعوم تاللزجه مث  االديدان الصغرية والقشريات بعد عرقلة الفرائس يف افرازعلى 

  عضلي قابل لالمتداد.

  الشكل الخارجي والتركيب

جسمها صغري وممدود، مفلطح من أعلى إىل أسفل ومتماثل اجلانبني والطرف 
وهو أعرض من الطرف اخللفي  (ملسيان) يسمى كل منهما باذين األمامي له فصني جانبني



الذي هو مدبب نوعاً ما . وعلى السطح الظهري بالقرب من الطرف األمامي للجسم يوجد 
  ملم . ٢٠ – ١٥،كما يبلغ طول احليوان من  حساسة للضوء  عينان سوداوان

اليت تعين اسرتجاع االعضاء اليت فقدها او  Regenerationوميتاز بظاهرة االخالف 
جوعه حيث ميتص اعضائه الداخلية عند اجلوع واذا توفر الغذاء بعد اجلوع هضمها اثناء 

 .يسرتجع االعضاء بطريقة االخالف 


