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  Cnidaria(Coelenterata)ا�����ت (ا��و���و�ت)

ذات لوا مس وتماثل شـعاعي وجـانبي وحويصـالت خيطيـة  Eumetazoaوتعرف الجوفمعويات بأنها بعديات حقيقة 

فـي أن لهـا  ،ليس لها رأس  ولها أنسجة خلوية على درجـة مـن التطـور، تختلـف الجوفمعويـات عـن األسـفنجياتذاتية 

ســميت بالالســعات ألنهــا تمتلــك نــوع خــاص مــن الخاليــا تســمى الخاليــا الالســعة  ،أنســجة حيوانيــة وتجويــف هضــمي

وظيفتها دفاعية وهجومية وتالحظ بكثرة في المجسات قد يختلف عددها ونوعها وموقعها بالنسبة للحيوانـات المختلفـة 

ة ســمية تشــل حركــة الفريســة وســميت بأمعائيــة الجــوف ألنهــا ولهــذه الخاليــا القــدرة علــى اللســع حيــث تحــوي علــى مــاد

  .تمتلك تجويفاً  وسطياً  يسمى التجويف الوعائي المعدي الذي يحيط به جدار الجسم وفيه يتم الهضم خارج خلوي

  الصفات العامة
�ر�	 ، وا����ل ���� ���ش �� ا����ه ا��ذ�	 . �أ�� -١� ��  
��وا��ت "��!�	 ا�ط���ت  -٢Diploblastic  ث أن�����60 ��4ون �1ن ط��1	 ا1�45ود�رم ا��2ر1�0	 0دار ، 

Ectoderm  	��2ا�5دود�رم ا�دا 	وط��Endoderm  	ھ� ط�� 	ھ<�� 	5 �2و� 	و�و0د ������ ط�� ،
 Mesogloea.ا��<م ا���و6ط 

٣- .��B�ول ا�طرف ا����	 او Gف وا�د اوا4"ر �ن ا��وا�س )ا���60ت( �����H  
�و�G<ت �2ط�1	   -٤ ���nematocysts  ، )	1�1�4س ا��2ط�Hو��14ون ((ا 	1G�2 	1��1ت �2و�KL �1وھ

��6��ل �� ا�د��ع وا��10وم و�12د�ر ) Cnidoblast cellsدا2ل G�2 ��>2	 ��رف  ���2<�� ا�<6�	 
  ا�Bرا!س.

و 1111114ذ�ك �111111G�2	 ���111111Uب  Polymorphismا�0و���و��111111ت �ظ�111111ر �111111G�2	 ��111111دد ا�4111111PHل   -٥
ھ��11  ا��116�0 وا�116�05اوا�ط11وران (و���� �11��11Uب ا��110<ن Altration of generationsا�11�0Hل

  ).   polyp & medusa ا��و��ب وا���دوزا

  (اصناف):تحتوي على ثالثة طوائف Phylum : Coelenterataالجوفمعويات شعبة 

1- Class : Hydrozoa               ت اوط���� - ١��ف)ا�����) �  در�ت�ا�

فـي دورات حياتهـا كمـا فـي حيـوان األوبليـا، أو بوجـود طـور Medusa والميـدوزا  Polypتتميز بوجـود طـوري البوليـب

عـدة رتـب  ، حيوانات جالسة ، تعيش في مسـتعمرات وأغلبهـا بحريـة وتنقسـم هـذه الطائفـة إلـى (hydra)البوليب فقط 

  .منها

  Calypto blasteaر
	� �#ط�ة ا�	را!م  -١

  أو����      ����Obeliaز أ�رادھ� �و0ود طوري ا��و��ب وا���دوزا �� دورة ������ �"�ل



در�ت  -٢��  Hydroidaر
	� ا�
   Hydra ����ز أ�رادھ� �و0ود طور ا��و��ب ��ط و���ش �Gورة ��Bردة �"ل

: 4���
  Classification -ا�و56 ا�

 PCnidaria) (   Phylum : Coelenterata��	 ا�0و���و��ت          

  Class : Hydrozoaط�!B	 ا��در��ت (ا���!��ت)            

   :Calypto blastea Orderر��	 �bط�ة ا��راLم 

  �0Genus : Obeliaس او����                              

��6��رات �2gذ ا��ون ا��Hض أو ا���� و��4ون  ا5و����� ��وان ��ري 0و���وي e!�P �ظ�ر d�L ھ�!	
ا���وان �ن ��6��رة Lد�دة ا�Hراد . ���ش ����G	 d�L ا�PLHب ا���ر�	 واGHداف وا�2Gور ���� 

و���Gق d�L ا�605م ا25رى �وا6ط	 �را�4ب �2ط�	 �h�P ا�0ذور �d�6 ��ن �دي ا��د وا�0زر 
Hydrorhiza0�ث �4ون ا���دوزا ھو ا���ل ،و�<�ظ �� ا5و����� ���Uب ا��05ل �� دورة ا����ة 

  . وا��و�ب ا��0ل ا�<�6�0 وھو طور �ظ�� ا�4Pل ���ش �Gورة �رة ��6�� �����ء ا��6�0

 

درا ��   Hydraا�

: 4���
  Classification - ا�و56 ا�

Kingdom :Animalia                                                 

Phylum:Cnidaria (  Coelenterata  )  



Class:Hydrozoa                              

 Hydroida:: Order  
Genus :Hydra                                                         

�� ا����ه ا��ذ�	  ��وان �و���� �bGر أ6طوا�� �0وف ، ا�4Pل ا���دوزي 5و0ود �h �� ھذا ا���وان ، ���ش ا����درا
��ط ���Gق �0gزاء ا������ت ا���!�	  Lن طر�ق ا�0زء ا���Lدي ا��6طm ا�ذي �دL����� dLدة أو ا��دم أو ا��رص ا���Lدي 

 d�L دL�6� 	ت ��ز��L��� وان و�� �4و�ن���وي ھذا ا�0زء d�L 2<�� �د�	 �Bرز ��دة �G5	 �L�6د �� �"��ت ا��
����	 ا�ط���	 أي ا���B	 ���2ذ 4P< ً �2روط�� ً و�d�6 ا��2روط ا���B أو ��ت ا�Bم ��e طBوه �وق 6طm ا���ء ، أ�� ا�

�60	 �0و�	   ١٣- ��٤�	 ا�Bم �� �U	 ا��2روط ا���B و���ط ��را�4ب �2ط�	 �0و�	 �دdL ا���60ت ��راوح Lددھ� �ن 
ا�Bم ���0ذع أو ا���ود أو ا��6ق ا�ذي  و��� Uدرة ��4رة d�L ا����ص وا�6��5ط �دdL ا�0زء ا���Gور ��ن ا��دم و��ت

��h��L gP ا��راLم وا�dG2 وا�����ض ، �pذا �4ن ا���ود أ��س و�5��ل أ�	 �را�4ب �دdL ا����درا �Lد!ذ ������درا 
وإذا �4ن ���ل dG2 �2روط�	 أو 4رو�	 ��U eرب ��ت ا�Bم �Lدة ��د�L dLد!ذ ا����درا ا�ذ4ر وإذا  ا��5س أو ا���6وي

��ل ����K ً 4رو�� ًوا�دا ً أو إ"��ن �� ��ض ا�5واع ذا 6طm وا�L e�� e6دة Uرب ا��رص ا���Lدي ��دdL ا���وان �4ن �
 e� أو أ4"ر ً ��Lود �ر��ل ا���� ��4 d"�2�درا ا������ dLً ��د ��و����ض � dG2 ل��������درا اd"�5. وإذا �4ن ا��6ق �

  ا�KL5ء ا������6	

ھ��درا ا�"و�	                                         
ھ��درا ذ4ر�	 

 

  

 


