
 للحبليات التشريح المقارن
Comparative Anatomy of Chordata 

 غسان حمدان جميل القيسي أ.
 * صفات الفقريات 

أوجه التشابه واالختالف بين هذه األنماط  ف علم التشريح المقارن باألنماط التركيبية للحيوانات ويعر  
 في مختلف الفقريات .

 -منها :ريات خصائص معينة مشتركة قلجميع الف
اذ يناظر احد جانبي    Bilaterally symmetricalتكون جميع الفقريات جانبية التناظر .1

 الجسم الجانب اآلخر . 

وهي تركيز أعضاء الحس والنسيج العصبي  cephalizationتظهر جميعها صفة الترئيس   .2
 في الرأس اذ يسبق نمو الرأس فيها بقية اعضاء الجسم .

على األقل في األدوار الجنينية  Metamerismيظهر الجسم الفقري تعقيال ) تقسيم تعقلي (  .3
 ، علما بان الحلقات المتعاقبة مختلفة . 

سواء كان ذلك في البالغ منها او خالل الحياة   Notochordلجميع الفقريات حبل ظهري  .4
 الجنينية .

 . Mesoderm مبطن كليا باألديم المتوسط Coelomلها جوف حقيقي  .5

وجيوب  archesأقواس   و Slitsذو شقوق  Pharynxلجميعها على االقل اثناء النمو بلعوم  .6
 . pouchesبلعومية  

  .وحيد ومجوف  Dorsal central nervous systemوجود جهاز عصبي مركزي ظهري   .7

  أمعاء،  stomach، معدة pharynxبلعوم  mouthفم  إلىيتميز الجهاز الهضمي  .8
Intestine   ومجمعcloaca  . 

 . Closed circulatory systemجهاز دوران مغلق   .9

 طني واالمامي الموقع الدم الى الجسم ويبقى الدم في حركة ودوران . الب    heartيضخ القلب .11
سي الذنبي فيتقدم النمو كموجة تتحرك من االمام الى الخلف ، اذ ينشأ أتتبع االجنة قانون النمو الر 

 بالتدريج . األجزاءفي مراحل النمو الجنيني المبكرة ثم تعقبه بقية  أوالس أالر 
ما ، فيكون الراس بذلك اقدم ئوعندما ينمو كل جهاز عضو رئيس تتمايز اجزاءه االمامية قبل الخلفية دا

االجزاء وافضلها تكوينا في الجنين وفي البالغ ، بينما يكون الذنب اكثرها بداءة حتى في الفقريات 
 غة .البال

ويستطيع الدارس ان يتعلم قدرا    body planلجميع الفقريات تنظيم تركيبي معين او مخطط جسم 
كبيرا عنه بعمل سلسلة من المقاطع بوضع قائم على المحور الطولي للجسم كما في السمكة ودراسة 



 آخرو ذات قوس علوي   vertebraكل مقطع في منطقة الذنب ، وفوق المركز تماما .توجد فقرة 
 .  centrumسفلي تحت جسم  الفقرة 

، اما القوس البطني   Spinal cordاو الحبل الشوكي    Nerveيحيط القوس الظهري بالعصب 
 فيحوي االوعية الدموية ، بينما يمر الحبل الظهري من خالل جسم  الفقرة . 

لجزء البطني وتفصل ا أخريانتحتل كتلتان كبيرتان من العضالت الجزء الظهري للجسم بينما تحتل 
 عن بعضها بصفائح ليفية .  األجزاءهذه 

يشابه مخطط الجسم في منطقة الجذع ذاك الذي في منطقة الذنب عدا وجود تراكيب اخرى ، فللفقرة 
قوس ظهري يضم الحبل الشوكي بينما يمر الحبل الظهري خالل جسم الفقرة ، وهناك فسحة واسعة 

 .  Pleuro- peritoneal cavityيف الجنبي البريتوني  تحت الفقرة تمثل الجوف او التجو 
والجوف ، اذ يتدلى المعي من الخط الظهري الوسطي للجوف  األحشاءتكون العالقة خاصة بين 

من طبقتين من البريتون   تتألفوهي صفيحة غشائية رقيقة    mesenteryبواسطة المساريق 
peritoneum وخارج الجوف .  لذا يكون المعي داخل المساريق 

يستمر البريتون عند قاعدة  .فوق المعي   Visceral Peritoneumتشكل المساريق البريتون الحشوي 
.    Parietal Peritoneumالمساريق بصورة جانبية على جدار الجوف ليكون البريتون الجداري 

لجوف خلف  غطاء من يكون الكبد والكليتان واالعضاء االخرى التي تبرز او تتدلى بوضوح داخل ا
 وني ليزيت األحشاء .بريتوني داخل التجويف التوينتشر مقدار صغير من السائل البري ،تون يالبر 

يمكن تشخيص اعضاء او تراكيب معينة ذات اصل مشترك في جميع اصناف الفقريات . ففي  
شابهة في كائن المجاميع المختلفة من الحيوانات اعضاء او انسجة يبدو انها انحدرت من اعضاء م

. فالعظم المفصلي في الفك Homologousسلف وتدعى مثل هذه االعضاء واالنسجة المتماثلة 
للبائن . بينما تدعى التراكيب او لاالسفل للسمكة مثال يماثل العظم المطرقي في االذن الوسطى 

 باألعضاءمنشأ في وظيفتها والتي تختلف عن بعضها اصال و و االعضاء المتشابهة في تركيبها العام 
وكمثال على هذا النوع من المضاهاة تضاهي اللسان في الجلكي والضفدع .  Analogousالمضاهية 

وتدعى ظاهرة نشوء تراكيب متشابهة في انواع ال تربطها قرابة كنشوء عين الحبار وعين الفقريات 
 .  Convergenceبالتقارب 

بصورة مستقلة في انواع متقاربة جدا كقواطع االرانب بتراكيب تنشأ  parallelismتتعلق ظاهرة التوازي 
 وهكذا تعكس القدرة الوراثية المشتركة الموروثة من سلف مشترك .  ،وقواطع القوارض 

لقد عانت األنواع المتقاربة جدا والتي تتخذ أشكاال مختلفة بشكل بارز كالسحالي والحية الزجاجية 
بينما    Ontogenyويدعى المجموع الكلي إلحداث نمو كائن ما بنشوء الفرد  ، Divergence تباعدا 

 .Phylogenyيطلق على تاريخ نشوء الساللة او المجموعة بنشوء النوع 



  Recapitulation theoryاو نظرية التلخيص     Biogenetic lawويعتمد قانون التكوين الحيوي 
ان مثل هذا التعميم المفصل الجارف قد  .ص نشوء النوع (على المبدأ القائل بان ) نشوء الفرد يلخ

درس بدون حرج لطالب علوم الحياة لعشرات السنين وهذه العبارة تكون مقبولة جدا بحيث يصعب 
فبالرغم من ان الجنين قد يظهر خالل  إذن. خاطئبعد ان تعلموها ، فهذا المبدأ  األذهاناقتالعها من 

احل نمو اسالفه ، غير ان بعض التراكيب قد تحذف او يتم تجاوزها نموه الشيء القليل من بعض مر 
وقد تختصر بعض اطوار النمو او تطول وتظهر بعضها في غير موعدها . ويبدو ان بعض التراكيب 

 األجنةتنشأ ذاتيا ، بينما تبزغ غيرها كتكيفات لكائنات تبعا لظروف نموها الخاصة ، وهكذا تلخص 
 نواع اسالفها فقط . النمو لبعض ا أحداثبعض 

) يعيد نشوء الفرد خطوات اساسية في نشوء الفرد لألنواع السلفية (  DeBeerوكما افاد العالم دي بير 
خاصة عندما تكون هذه المراحل ذات اهمية تركيبية ووظيفية للفرد . ) ونشوء النوع ناتج عن نشوء 

 ر ( . الفرد المحو  
لقد كشف علماء التشريح واالجنة المقارنين ودراسة البقايا المتحجرة في رسوبيات االرض كثيرا من 

 أصلوضع دارون  1859الحقائق التي تشير الى ان الفقريات نشأت من اصل مشترك ، وفي عام 
مخططا اعاد فيه التأكيد على حقيقة ان الحيوانات متقاربة وانها   The origin of species األنواع

نشأت من اشكال مشتركة ، وتمايزت او تطورت الى مجاميع مختلفة خالل تراكم تغيرات بطيئة 
 وتدريجية .

ان هذه التغيرات الخلقية الذاتية تنتقل الى االنواع وهكذا تبقى االنواع االفضل تكيفا او االصلح بينما 
 ل تكيفا . ان االنواع ال تبقى ثابتة فهي تتحرك وتتغير باستمرار او تعاني تطورا . ألقا تفنى

تطبق التعابير التشريحية التالية على الحيوانات التي تقف على أطرافها األربعة او بوضع تتجه فيه 
  -ل والظهر نحو االعلى وكما يلي:فالبطن نحو األس

 يشير الى الظهر .  Dorsalظهري  .1

 يشير الى البطن او الجهة السفلى .    Ventralي بطن .2

 او باتجاهه . الرأسيشير الى   cephalicسيأر  و   Cranialاو قحفي   anteriorامامي .3

 يشير الى الذنب او اتجاهه . caudalاو ذنبي   posteriorخلفي  .4

 يشير الى الوسط .  medianوسطي   .5

 يشير الى الجانب .   lateralجانبي   .6

 يعني اعلى    superiorعلوي  .7

 يشير الى االسفل .   inferiorسفلي  .8

 قريب من نقطة معينة . proximalقريب  .9

 Distalبعيد   .11



 centralمركزي  .11

 يشير الى الحافة او السطح .  Peripheralمحيطي  .12

 بالقرب من السطح . superficialسطحي  .13

 على مسافة من اسفل السطح . deepعميق  .14

الجسم من المناسب ان نقسم الجسم بمستويات اعتباطية معينة  ألعضاءولوصف الموقع الصحيح 
  -تي :آلوكا
وهو المستوى الطولي المار خالل محور الحيوان   Sagittal sectionالمقطع السهمي  .1

 الممتد من الجهة الظهرية الى الجهة البطنية .

الحيوان وهو المستوى الذي يقسم    Median sagittal sectionالمقطع السهمي الوسطي  .2
 ن .ييالى نصفين متساو 

 فيعني أي مستوى مواز للسهمي الوسطي .   parasagittalالمقطع جنب السهمي  .3

وهو المقطع الموازي الى السطحين   horizontalاو االفقي   Frontalالمقطع الجبهي  .4
 الظهري والبطني ويشكل زاوية قائمة مع المستوى السهمي . 

هو المقطع المار في أي مستوى في   cross or transverse sectionالمقطع المستعرض  .5
 الجسم بزاوية قائمة مع المستويين السهمي والجبهي . 

 المميزات االربع الرئيسة للفقريات : 
( من شعبة الحبليات . وهي Craniataاو القحفيات  Vertebrataتؤلف الفقريات شعيبة )الفقريات 

 ميزات تركيبية محددة :  عتظهر ارب

  األقلوجود حبل ظهري في الجنين على  -1
  األقلوجود بلعوم مع جيوب او شقوق في جداره في الجنين على  -2
 وجود جهاز عصبي انبوبي ظهري  -3
 وجود عمود فقري  -4

   Notochordal and vertebral column  ** الحبل الظهري والعمود الفقري

الفقريات ، ويكون في اوج نموه قضيبيا يتألف يعد الحبل الظهري اول تركيب هيكلي يظهر في اجنة  

توسط الى نهاية الذيل ويفسر موقعه جزئيا ، نشوئه ممن خاليا حية . يمتد الحبل الظهري من الدماغ ال

 . سقف المعي القديم او المعي الجنينيمن 

 



 

يصبح جزء الحبل الظهري الذي يقع في الرأس في اثناء مراحل النمو االخيرة مقحما في قاع 

الجمجمة ، كما يصبح الجزء الذي في الجذع والذيل بأستثناء الالفكيات ، محاطا بحلقات غضروفية او 

 وحده.الحبل الظهري التي توفر دعما قويا للجسم اكثر مما يوفره  vertebraeعظمية تدعى الفقرات 

 (Cervical Vertebraeالفقرات العنقية ) 

ات متنوعة . وءتتألف الفقرات النموذجية من جسم الفقرة وقوس عصبي ينمو فوق الحبل الشوكي ونت

يوجد في الذيل قوس دموي قد يحيط بالشريان والوريد الذنبيين يبقى على امتداد الجذع والذيل ، ولو 

الزواحف الحديثة والطيور واللبائن  فيس معالم الحبل تقريبا انه يتخصر داخل كل جسم فقرة . وتطم

اثناء النمو ، ويبقى اثر منه في اللبائن داخل االقراص التي بين الفقرات ، اذ يتألف االثر من كتلة 

ال وجود لهذا االثر في الزواحف و pulp nucleusكروية طرية من نسيج تدعى النواة اللبية 

مصير الحبل الظهري في الحبليات والالفكيات ، ففي الرميح يستمر نموه مع نمو  فوالطيور . يختل

الحيوان  وال يحاط بفقرات لذا يبقى هو الهيكل المحوري الرئيسي طول الحياة وفي البرمائيات الذيلية 

 ، يقتصر وجود الحبل الظهري في الذيل ، ويختفي في مرحلة التحّول عند ضموره .

و الحبل الظهري باستمرار نمو الحيوان ، ولكن تنشأ غضاريف عصبية جانبية في الالفكيات ينم

زوجية على جانبي الحبل الظهري جزءا مهما من الهيكل المحوري للبالغ ، فانه يكون غالفا مرنا 

 قويا في الخارج ، وغالفا ليفيا في الداخل .

http://www.innerbody.com/anatomy-images/spine.png


 

 
 )الفقرة النموذجية(

 Pharynxلبلعوم ا

هو جزء القناة الهضمية الذي يظهر جيوبا بلعومية في مرحلة الجنين . وقد تنفتح هذه  البلعوم ،

الجيوب الى الخارج لتكّون شقوقا بلعومية وقد تبقى طول الحياة ، او قد تكون وقتية . فإذا استمرت 

شقوق وقتية طول الحياة يكون البلعوم البالغ جزءا من القناة الهضمية التي لها شقوق . اما اذا كانت ال

 ، فيكون البلعوم البالغ جزءا من القناة الهضمية ويصل التجويف الفمي بالمريء .

     Pharyngeal Pouches and Slits الجيوب والشقوق البلعومية

https://en.wikipedia.org/wiki/File:718_Vertebra-en.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:ACDF_oblique_annotated_english.svg


لبلعوم الفقريات في جميع اجنة الفقريات . تنشأ سلسلة زوجية من جيوب بلعومية  األساسيتمثل النمط 

 ردوب من اندوديرم بلعومي.ك Visceral) حشوية ( 

كتوديرمي نحو أخدود أفي الوقت نفسه  تغزو الجيوب جدران البلعوم وتنمو نحو سطح الحيوان . ينمو

عن الجيب  اخدود االكتوديرم Branchial plates كل جيب بلعومي .تفصل صفيحة خيشومية رقيقة 

البلعومي في وقت مبكر . عند تمزق الصفيحة الخيشومية كما يحدث عادة ينشا ممر بين التجويف 

 البلعومي والخارج يعرف بالشق البلعومي ) الحشوي ( الذي قد يكون دائميا او مؤقتا .

الغالصم ،  تكون الشقوق البلعومية دائمية في الحيوانات البالغة التي تعيش في الماء وتتنفس بواسطة

( مثال تنشأ ستة جيوب بلعومية تفتح جميعها الى الخارج .  squalusففي اجنة كلب البحر ) سكوالس 

وعية الدموية في جدران الجيوب البلعومية الخمسة االخيرة باألوتنشأ سطوح غلصمية غنية 

ينشأ في الجدار االمامي للجيب الجنيني  .Gill Pouchesللسكوالس لذا تعرف بالجيوب الغلصمية 

 Spiracleنفسا ت( ، ويصبح الجيب مPseudo branchاالول سطح غلصمي مسقط ) خيشوم كاذب 

الجيوب التي تتكون في أي حيوان فكي من الفقريات  الى ثمانية . وتوجد  ه. ويصل اكبر عدد لهذ

 كثير من هذه الجيوب في الكواسج البدائية فقط .

د هذه الجيوب في الالفكيات خمسة عشر جيبا وشقا ، وتحتفظ بعض البرمائيات الذيلية بعدد يبلغ عد

من الشقوق يتراوح من شق واحد الى ثالثة شقوق طول الحياة . وتكون الشقوق البلعومية وقتية اذا 

دع ، قدر الحيوان ان يعيش فوق اليابسة ومن بين الجيوب البلعومية الستة التي تنشأ في اجنة الضف

تعطي اربع منها شقوقا غلصمية في الدعاميص . تنسد هذه الشقوق بصورة دائمية عندما يمر 

 الدعموص بمرحلة التحول الى ضفدع بالغ .

  Pharyngeal archesاالقواس البلعومية 

يفصل كل جيب بلعومي جنيني او شق بلعومي عن البالغ الذي يليه بعمود من نسيج يدعى قوس 

يحتوي كل قوس بلعومي نموذجي سواء في سمكة او في انسان على اربعة .(بلعومي ) حشوي 

 تنشأ منها هذه التراكيب وهي :  أرومياتتراكيب اساسية او 

  Branchimericذمية خيشومية خ .1
 روع من اعصاب قحفية معينة ف .2
  .قوس ابهري يربط االبهرين البطني والظهري مباشرة في الجنين على االقل .3

، هو عمود من نسيج يقع بين جيبين او شققين بلعقوميين متتقاليين اضقافة القى وقوعقه  القوس البلعومي
أمام الجيب االول او الشق االول ووراء الجيب االخير مباشرة . يغطى القوس من الخارج بقأكتوديرم 
ومن الداخل باندوديرم. يؤلف الفكان العلوي والسفلي والعضالت واالعصاب المرتبطة بهما ، الققوس 

وراء الققوس االول  Hyoidويقع القوس الثاني وهو الالمقي  Mandibular archول  وهو الفكي اال

ة توجقد فقي االجنقة ياالقواس البلعومية في معظم رباعيات االقدام هي تراكيب تشقريحاو الشق االول .
 فقط .

 



 
 

 ( Pharyngeal arches)األقواس البلعومية

 
 
 Dorsal ,hollow central nervous system  المجوفلجهاز العصبي المركزي الظهري ا

يتألف الجهاز العصبي المركزي في الفقريات من دماغ وحبل شوكي ، ويحتوي على تجويف مركزي 

 . neurocoelاو جوف عصبي

ويعد موقعها الظهري  توجد االجهزة العصبية المركزية الظهرية المجوفة في الحيوانات الحبلية فقط .

 neuralووجود تجويف فيها نتيجة لنشوء الجهاز العصبي المركزي نموذجيا كأخدود عصبي 

groove   طولي في االكتوديرم الظهري ، الذي يغوص في الجدار الظهري للجسم في وقت الحق

عرض ، أمجوفا . يكون االنبوب العصبي عند طرفه االمامي   Neural tubeليؤلف انبوبا عصبيا 

 ويصبح هذا الجزء دماغا مع تجاويفه .

عضاء الجسم وتؤلف االعصاب مع بأتربط االعصاب القحفية والشوكية الجهاز العصبي المركزي 

عصاب الشوكية لمعظم ألتترتب ا .العقد العصبية والظفائر المرتبطة بها الجهاز العصبي المحيطي

طعة جسمية وتمر بجلد وعضالت تلك القطعة والى الفقريات ترتيبا تعقليا اذ تنشا عند مستوى كل ق

 األحشاء .

تنشأ في االسماك والبرمائيات عشرة ازواج من االعصاب القحفية واثنا عشر زوجا في الزواحف 

والطيور واللبائن . العصبان االضافيان في الفقريات الراقية هما عصبان شوكيان احتبسا داخل 

 الجمجمة .
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                                                                            الثانويةالميزات 
characteristics Satellite 

 skinالجلد    

وتقع تحتها أدمة تنشا  Ectoderm    مر منن االكتودي أغطاء الفقرات او جلدها من بشرة تنش يتألف
الحيوانات التي تعيش في الماء عن بشرة الحيوانات التي تعيش   م . كما تختلف  بشرةر من الميزودي

 ات القديمة عظمية .يوأجسامها معرضة للهواء . كانت أدمة الفقر 

ن اغشية ا ليكو  ييتحور الجلد موضع كما و ،تنشا من الجلد انواع كثيرة من الغدد وتفتح على السطح  
في  اإلضاءة أعضاءالسطوح التنفسية . وتعد  واه االغشية المخاطية للشف،مثل منظمة العين الشفافة 

 البحر غددا جلدية متحورة .  أعماقالتي تعيش في  األسماك

 metamerismالتعقيل الرتيب   

ويعني التكرار المتسلسل لتراكيب الجسم في المقطع الطولي كما في القطع الجسمية المتتالية لدودة 
ويظهر التعقيل الرتيب في الروبيان في المنطقة الذيلية ولن يظهر في  االرض من الخارج و الداخل .
 المنطقة الظهرية لوجود الدرع. 

كما تظهر الفقرات تعقيال رتيبا اساسيا يتمثل باالجنة ويحتفظ به في كثير من االجهزة عند البلوغ ، وال 
يات وحتى في بعض الزواحف يظهر التعقيل الرتيب في الجلد ولكن اذا سلخ جلد االسماك او البرمائ

 األعصابضالع ، ألويعد الترتيب التسلسلي للفقرات وا القطع العضلية المتماثلة. منفتشاهد سلسلة 
الشوكية ، نبيبات الكلية الجنينية ، الشرايين واألوردة العقلية وعضالت الجدار الجسمي كلها تعبير عن 

 ات . يللفقر  األساسيالتعقيل الرتيب 

 Respiratory mechanismنفسية ليات التآلا

تؤدي معظم الفقريات مهمة التنفس الخارجي ) تبادل الغازات التنفسية بين الحيوان وبيئته ( بواسطة 
اغشيتها الغنية باالوعية الدموية والمشتقة اساسا من الجدار البلعومي او قاعه . تقع الغالصم الداخلية 

تفتح الى الخارج خالل شقوق غلصمية ، وتنشا الغالصم الخارجية كنمو من  في جيوب غلصمية
 القوس البلعومي . تنشا الرئات من بروز بطني وسطي للقاع البلعومي الى الخارج ويعرف ببرعم الرئة

 .لكنه يبقى مرتبطا بالبلعوم بواسطة قناة هوائيةو  داخل الجوف الجسمي الذي يندفع

بوسائل اخرى كالجلد ، والبطانة الفمية البلعومية واغشية خاصة خارج الجنينية ) تتنفس الفقريات احيانا 
 اثناء الحياه الجنينية ( تقع تحت قشرة البيضة تماما ، او تكون بتماس مع رحم األم  .



 Coelomالجوف     

الهضمي . يقسم الجوف في االسماك  واألنبوبيوجد جوف في الفقريات بين الجدار الجسمي 
يحيط بالقلب ، وتجويف   pericardial cavityرمائيات وكثير من الزواحف الى تجويف تاموري والب

 التي تشمل الرئتين .  األخرى  األحشاءيحيط بمعظم    pleura-peritoneal  cavityجنبي  ريتونيب

تحيط جيوب خارجية ذيلية من الجوف ،الخصيتين . ويعد التجويفان  وفي كثير من ذكور اللبائن ،
 جزءا رابعا من الجوف الجسمي .  scrotal cavitiesالصفنيان 

  Digestive organsاألعضاء الهضمية 

تظهر القناة الهضمية مناطق تتخصص لتناول الطعام ومعاملته بسلسلة من العمليات المتعاقبة وخزنه 
 متصاصه وطرح المتبقي غير الممتص الى الخارج .قتا ثم هضمه واؤ م

 يتكون الجهاز الهضمي النموذجي من :

 التجويف الفمي  .1

 البلعوم .2

 المريء )بطول العنق (  .3

واألمعاء ، اذ يكون الجزء األخير ملتفا غالبا والذي يزيد من مساحة االمتصاص من  ةالمعد .4
 دون زيادة في طول الجسم . 

بنكرياسًا   liverوتشمل كبدا   diverticulcmاو ردوب ) الرتوج( األنابيب األعورية .5
pancreas . 

. ويضمحل المجمع في االسماك   anus، الذي يفتح الى الخارج عبر المخرج   cloaca.المجمع 6 
البالغة باستثناء أحادية  الحديثة كأنه ال وجود له . ويقسم في اللبائن بحواجز اذ ينعدم في اللبائن

 المسلك وفي هذه الحالة تفتح األمعاء الى الخارج مباشرة عن طريق الشرج .

   األعضاء البولية التناسليةUrinogenital organs     
تنشأ الكلى  .البولية والتناسلية في الفقريات مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض  األعضاءتكون 

Kidney  سلية والغدد التناGenital glands   في سقف الجوف الجسمي قريبة من بعضها البعض
ويشترك الجهازان ببعض الممرات .تعد الكلى ) الوحدات الكلوية ( األعضاء الرئيسة لطرح الماء 
الفائض في تلك األنواع التي يكون فيها هذا الطرح ضروريا ) ال يكون  ضروريا في الحيوانات البحرية 

 ( . Electrolytes)  لوهي ايضا تساعد في المحافظة على توازن مناسب للكهار ،  او الصحراوية (



في اكثر الفقريات بداءة تطرح من الجوف الجسمي بواسطة نبيبات مجهرية كلوية مشابهة بذلك الى حد 
. نجد في معظم الفقريات ، ان المواد التي تبرز الى الخارج تتجمع بواسطة  األرضما نفريديا ديدان 

لنبيبات من الدم مباشرة . تنقل النبيبات المواد الى زوج من القنوات الطولية التي تفرغ في المجمع ، ا
 او المثانة البولية او الخارج .

ليات جماعية . تكون اجنة آالتناسلية غددا تناسلية ، قنوات ، غدد ، ردهات خزن و  األعضاءتشمل 
ة الجنس وتمتلك غددا تناسلية وقنوات بدائية في كال الفقريات في المراحل المبكرة من النمو ثنائي

كون ، اما انثى او ذكر يالجنسين وتتمايز مكونات الجهاز التناسلي حسب الجنس المقدر له ان 
 تفتقر دائريات الفم الى قنوات تناسلية، وتمر.ويختفي عكس ذلك ويبقى فقط المخصص ألحد الجنسين

 الجسمي الخلفي .  الخارج خالل ثقبين في الجدارالنطف والبيوض الى الجوف ثم الى 
   : جهاز الدورانCirculatory system   

يقع القلب الى الجهة  .ينحصر وجود الدم اجمعه في الشرايين واالوردة والشعيرات الدموية والجيبانيات 
يقوم بمهمة  البلعوم ، وهو عضو بطني الموقع ، مفرد ، يتألف من عدة ردهات منالبطنية او الخلفية 

 االبهرية .  األقواسضخ الدم الى االبهر البطني ، ثم الى االبهر الظهري عبر 
 وأجهزةينتقل الدم من االبهر الظهري الى المنطقة الخلفية ويوزع الدم المحمل باالوكسجين الى اعضاء 

  .الجسم كافة لديمومة الحياة ، كما وهناك جهاز وعائي لمفاوي 
    أعضاء الحواسSense organs  

( تراقب باستمرار تغيرات  Receptorsللفقريات اعضاء حواس خاصة كثيرة التنوع عادة) مستقبالت 
 البيئة الداخلية والخارجية . 


